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Tarkistus 1
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. ottaa huomioon, että maatalouden 
biologiseen monimuotoisuuteen kuuluvat 
kaikki biologisen monimuotoisuuden 
osatekijät, joilla on merkitystä 
elintarvikkeiden ja maatalouden 
kannalta; ottaa huomioon, että siihen 
sisältyy ekosysteemien, eläinten, kasvien 
ja mikro-organismien monimuotoisuus ja 
vaihtelevuus geeni-, laji- ja 
ekosysteemitasoilla, mikä on tarpeen 
ekosysteemien keskeisten toimintojen 
ylläpitämiseksi;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 a. ottaa huomioon, että 
merkittävimmät suorat biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
aiheuttajat ovat muutokset maan ja meren 
käytössä, luonnonvarojen 
hyödyntäminen, ilmastonmuutos, 
ympäristösaasteet, ja haitalliset 
vieraslajit; ottaa huomioon, että nämä 
aiheuttajat ovat peräisin epäsuotuisista 
taustatekijöistä, jotka liittyvät erityisesti 
tuotanto- ja kulutusmalleihin, 
väestödynamiikkaan ja -suuntauksiin, 
kauppaan ja teknologisiin innovaatioihin1 
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a;
_________________
1 a IPBES, ”Global Assessment Report on 
Biodiversity and Ecosystem Services”, 
2019.

Or. en

Tarkistus 3
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
-1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 b. ottaa huomioon, että 
maatalousmaan ja metsien yleisten lintu- 
ja nurmiperhoskantojen pitkäaikaiset 
kehityssuuntaukset osoittavat, että 
Euroopan viljelymaan biologinen 
monimuotoisuus on heikentynyt 
merkittävästi; ottaa huomioon, että tämä 
johtuu pääasiassa luonnonekosysteemien 
häviämisestä, pirstoutumisesta ja 
heikkenemisestä, joiden syynä ovat 
pääasiassa maatalouden tehostaminen, 
intensiivinen metsänhoito, maankäytöstä 
luopuminen ja kaupunkirakenteen 
hajautuminen1 b;
_________________
1 b Euroopan ympäristökeskus, 
”Euroopan ympäristö – tila ja näkymät 
2020”, 2019

Or. en

Tarkistus 4
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
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-1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 c. ottaa huomioon, että lähes puolet 
EU:n alueesta on maatalousmaata ja että 
metsät kattavat noin 42 prosenttia EU:n 
alueesta; ottaa huomioon, että 
maatalousmaiden kestävä hoito edistää 
laajempia ekosysteemin toimintoja, kuten 
biologisen monimuotoisuuden suojelua, 
hiilen sitomista, veden ja ilman laadun 
ylläpitoa, maaperän kosteuspitoisuuden 
ylläpitoa ja valumien vähentämistä, veden 
suodattumista ja eroosionhallintaa;

Or. en

Tarkistus 5
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
-1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 d. ottaa huomioon, että maa- ja 
metsätalous ovat Euroopan talouden ja 
yhteiskunnan keskeisiä osatekijöitä, jotka 
tarjoavat turvallisia, laadukkaita ja 
kohtuuhintaisia elintarvikkeita ja jotka 
ovat merkittävä osa maaseudun 
elinkelpoisuutta työllisyyden ja 
taloudellisten mahdollisuuksien, 
elämänlaadun ja ympäristön säilyttämisen 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 6
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
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-1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 e. ottaa huomioon, että EU:n 
maatalousalan erityisluonne ja 
rakenteelliset piirteet, jotka koostuvat 
pääasiassa pienistä perheen työhön 
perustuvista tiloista, joista kaksi 
kolmasosaa on kooltaan alle viisi 
hehtaaria ja joissa noin kolmannes 
johtajista on vähintään 65-vuotiaita, 
aiheuttavat erityisiä haasteita, jotka 
päätöksentekijöiden on otettava huomioon 
alaa koskevien toimenpiteiden ja 
politiikkojen suunnittelussa;

Or. en

Tarkistus 7
Michal Wiezik, Maria Noichl

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely on luonut suuren osan 
biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että sen 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
aktiivisen hoidon jatkumisesta;

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely on luonut suuren osan 
biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että sen 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
aktiivisen hoidon jatkumisesta; muistuttaa 
lisäksi tieteellisestä 
yhteisymmärryksestä1 a, jonka mukaan 
tämän hoidon tehostaminen, mukaan 
lukien maisemanhoidon 
yksinkertaistaminen, torjunta-aineiden 
käytön ja niittotiheyden lisääminen, 
kastelun laajentaminen ja laidunmaiden 
tuhoaminen, on johtanut lintu-, nisäkäs-, 
matelija-, sammakkoeläin- ja 
hyönteiskantojen katastrofaaliseen 
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pienenemiseen;
_________________
1 a Euroopan ornitologiliiton, Euroopan 
nisäkässäätiön, Societas Europaea 
Herpetologican, Societas Europaea 
Lepidopterologican, Butterfly 
Conservation Europen ja Euroopan 
linnustonseurannan kirje; 
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/b0cc
2493-88fe-4591-8838-f44abd1f975a.pdf

Or. en

Tarkistus 8
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely on luonut suuren osan 
biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että sen 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
aktiivisen hoidon jatkumisesta;

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely on luonut suuren osan 
biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että sen 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
aktiivisen hoidon jatkumisesta ja alan 
tehokkaasta sukupolvenvaihdoksesta; 
katsoo, että siksi on edelleen tarpeen 
edistää metsien ja maatalouden 
ekosysteemien kestävää käyttöä (ottaen 
huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja 
ympäristönäkökohdat) Euroopassa ja 
muualla maailmassa;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely on luonut suuren osan 
biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että sen 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
aktiivisen hoidon jatkumisesta;

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely ja metsätalous ovat 
luoneet suuren osan biologisesta 
monimuotoisuudesta kaikkialla Euroopassa 
ja että sen säilyminen riippuu maan 
aktiivisen hoidon jatkumisesta; korostaa, 
että luonnonvarojen kestävä ja tehokas 
hoito on äärimmäisen tärkeää biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi; katsoo 
siksi, että täytäntöönpanossa olisi 
keskityttävä kannattaviin toimenpiteisiin;

Or. en

Tarkistus 10
Martin Häusling

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely on luonut suuren osan 
biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että sen 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
aktiivisen hoidon jatkumisesta;

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
myös biologisesta monimuotoisuudesta, 
joka takaa elintarvikejärjestelmiemme 
pitkän aikavälin kestävyyden; muistuttaa, 
että maataloudella on biodiversiteetin 
kannalta merkittävä vaikutus; muistuttaa, 
että nykyaikainen maanviljely on 
tuotannon tehostamisen, rationalisoinnin, 
erikoistumisen ja keskittämisen kautta 
huomattavasti vaikuttanut sekä 
viljelykasvien että luonnonvaraisten 
kasvien biologisen monimuotoisuuden 
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vähenemiseen;

Or. de

Tarkistus 11
Anne Sander

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely on luonut suuren osan 
biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että sen 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
aktiivisen hoidon jatkumisesta;

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka on 
keskeinen tekijä 
elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden takaamisessa; 
korostaa lisäksi, että maanviljely on luonut 
suuren osan biologisesta 
monimuotoisuudesta kaikkialla Euroopassa 
ja että sen säilyminen riippuu siitä, että 
tuottajat huolehtivat maan aktiivisen 
hoidon jatkumisesta;

Or. fr

Tarkistus 12
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely on luonut suuren osan 
biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että sen 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
aktiivisen hoidon jatkumisesta;

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely on luonut suuren osan 
biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että sen 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
aktiivisen hoidon jatkumisesta; toteaa, että 
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viljelymaiden asteittain etenevä 
hylkääminen EU:ssa on merkittävä uhka 
biologiselle monimuotoisuudelle;

Or. es

Tarkistus 13
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely on luonut suuren osan 
biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että sen 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
aktiivisen hoidon jatkumisesta;

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että tuotantopanoksia säästävät perinteiset 
maanviljelyjärjestelmät ovat säilyttäneet 
huomattavan osan biologisesta 
monimuotoisuudesta kaikkialla Euroopassa 
ja että useissa tapauksissa monien lajien 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
kestävästä ja matalan intensiteetin hoidon 
jatkumisesta;

Or. en

Tarkistus 14
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely on luonut suuren osan 

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden ja selviytymiskyvyn; 
korostaa lisäksi, että maanviljely on luonut 
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biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että sen 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
aktiivisen hoidon jatkumisesta;

suuren osan biologisesta 
monimuotoisuudesta kaikkialla Euroopassa 
ja että sen säilyminen riippuu 
maatalousmaan kestävän hoidon 
jatkumisesta; korostaa kuitenkin 
voimaperäisen maatalouden kielteisiä 
vaikutuksia biologiseen 
monimuotoisuuteen;

Or. en

Tarkistus 15
Benoît Lutgen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely on luonut suuren osan 
biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että sen 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
aktiivisen hoidon jatkumisesta;

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että erilaiset maanviljelymallit ovat 
luoneet suuren osan biologisesta 
monimuotoisuudesta kaikkialla Euroopassa 
ja että sen säilyminen riippuu 
maatalousmaan aktiivisen hoidon 
jatkumisesta ja alan tehokkaasta 
sukupolvenvaihdoksesta;

Or. en

Tarkistus 16
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
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takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely on luonut suuren osan 
biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että sen 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
aktiivisen hoidon jatkumisesta;

takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely ja metsänhoito ovat myös 
säilyttäneet suuren osan nykyisestä 
biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että biologinen 
monimuotoisuus riippuu maatalousmaan 
ja metsien aktiivisen hoidon jatkumisesta;

Or. en

Tarkistus 17
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely on luonut suuren osan 
biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että sen 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
aktiivisen hoidon jatkumisesta;

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 
aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely on luonut suuren osan 
biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että sen 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
aktiivisen ja kestävän hoidon jatkumisesta;

Or. en

Tarkistus 18
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
biologisesta monimuotoisuudesta, joka 
takaa elintarvikejärjestelmiemme pitkän 

1. muistuttaa, että maatalouden 
tuottavuus ja selviytymiskyky riippuvat 
myös biologisesta monimuotoisuudesta, 
joka takaa elintarvikejärjestelmiemme 
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aikavälin kestävyyden; korostaa lisäksi, 
että maanviljely on luonut suuren osan 
biologisesta monimuotoisuudesta 
kaikkialla Euroopassa ja että sen 
säilyminen riippuu maatalousmaan 
aktiivisen hoidon jatkumisesta;

pitkän aikavälin kestävyyden; korostaa 
lisäksi, että myös maanviljely on luonut 
biologista monimuotoisuutta kaikkialla 
Euroopassa ja että sen säilyminen riippuu 
maatalousmaan aktiivisen ja kestävän 
hoidon jatkumisesta;

Or. it

Tarkistus 19
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että on kiistatonta laajan 
tieteellisen näytön, kuten äskettäin 
toteutetun YK:n biologista 
monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja koskevan IPBES-
metatutkimuksen1 a, perusteella, että 
eräillä nykyaikaisilla viljelykäytännöillä 
on luonnollisesti merkittävä vaikutus 
elinympäristöjen häviämiseen ja 
paikallisten lajien häviämiseen, mukaan 
lukien maatalouden ekosysteemit ja 
viljelylle hyödylliset lajit, mikä johtaa 
ekosysteemien yksinkertaistumiseen, 
ekosysteemitoimintojen häviämiseen ja 
ekosysteemien romahtamiseen;
toteaa siksi, että on kiireellisesti 
muutettava tuhoisaa tilannetta, joka 
vaarantaa elämän, toimeentulon ja 
terveyden;
_________________
1 a IPBES, ”Global Assessment Report on 
Biodiversity and Ecosystem Services”, 
2019. 
www.ipbes.net/sites/default/files/inline/file
s/ipbes_global_assessment_report_summa
ry_for_policymakers.pdf
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Or. en

Tarkistus 20
Krzysztof Jurgiel

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että maa- ja 
metsätaloudella on keskeinen rooli 
siirtymisessä vahvemmin kiertoon 
perustuvaan, kestävämpään ja 
resurssitehokkaampaan yhteiskuntaan; 
ottaa huomioon, että nämä alat tarjoavat 
hyötyjä biologiselle monimuotoisuudelle 
maan ja metsien aktiivisen hoidon, 
kestävien hoitojärjestelmien soveltamisen 
ja innovatiivisten teknologioiden ja 
käytäntöjen käyttöönoton kautta; katsoo 
siksi, että siksi on edelleen tarpeen edistää 
metsien ja maatalouden ekosysteemien 
kestävää käyttöä (ottaen huomioon 
taloudelliset, sosiaaliset ja 
ympäristönäkökohdat) Euroopassa ja 
muualla maailmassa;

Or. en

Tarkistus 21
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että maisemanhoidon 
yksinkertaistamisen johtaa asteittain 
viljelykasvien tuotannon vähenemiseen 
erityisesti vähentäessään pölyttäjien ja 
luontaisten vihollisten kirjoa1 a; 
muistuttaa, että luontaisten vihollisten 
kannan korvaaminen hyönteismyrkkyjen 
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käytöllä pahentaa entisestään pölytyksen 
vähenemisongelmaa, joka on suoraan osa 
kasvintuotantoa; kehottaa omaksumaan 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
ekosysteemipalvelujen turvaamiseksi 
toimenpiteillä, joilla lisätään maisemien 
vaihtelevuutta;
_________________
1 a M. Dainese, E. A. Martin, M. A. Aizen, 
M. Albrecht, I. Bartomeus, R. Bommarco, 
L. G. Carvalheiro, R. Chaplin-Kramer, V. 
Gagic, L. A. Garibaldi, J. Ghazoul, H. 
Grab, M. Jonsson, D. S. Karp, C. M. 
Kennedy, D. Kleijn, C. Kremen, D. A. 
Landis, D. K. Letourneau, L. Marini, K. 
Poveda, R. Rader, H. G. Smith, T. 
Tscharntke, G. K. S. Andersson, I. 
Badenhausser, S. Baensch, A. D. M. 
Bezerra, F. J. J. A. Bianchi, V. Boreux, V. 
Bretagnolle, B. Caballero-Lopez, P. 
Cavigliasso, A. Ćetković, N. P. Chacoff, 
A. Classen, S. Cusser, F. D. da Silva e 
Silva, G. A. deGroot, J. H. Dudenhöffer, 
J. Ekroos, T. Fijen, P. Franck, B. M. 
Freitas, M. P. D. Garratt, C. Gratton, J. 
Hipólito, A. Holzschuh, L. Hunt, A. L. 
Iverson, S. Jha, T. Keasar, T. N. Kim, M. 
Kishinevsky, B. K. Klatt, A.-M. Klein, K. 
M. Krewenka, S. Krishnan, A. E. Larsen, 
C. Lavigne, H. Liere, B. Maas, R. E. 
Mallinger, E. Martinez Pachon, A. 
Martínez-Salinas, T. D. Meehan, M. G. E. 
Mitchell, G. A. R. Molina, M. Nesper, L. 
Nilsson, M. E. O’Rourke, M. K. Peters, 
M. Plećaš, S. G. Potts, D. d. L. Ramos, J. 
A. Rosenheim, M. Rundlöf, A. Rusch, A. 
Sáez, J. Scheper, M. Schleuning, J. M. 
Schmack, A. R. Sciligo, C. Seymour, D. A. 
Stanley, R. Stewart, J. C. Stout, L. Sutter, 
M. B. Takada, H. Taki, G. Tamburini, M. 
Tschumi, B. F. Viana, C. Westphal, B. K. 
Willcox, S. D. Wratten, A. Yoshioka, C. 
Zaragoza-Trello, W. Zhang, Y. Zou, I. 
Steffan-Dewenter, A global synthesis 
reveals biodiversity-mediated benefits for 
crop production. Sci. Adv. 5, eaax0121 
(2019).
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Or. en

Tarkistus 22
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen, 
ilmastonmuutoksen ja covid-19-
pandemian välistä vahvaa yhteyttä; 
korostaa ihmisten, eläinten ja maapallon 
terveyden läheisiä yhteyksiä, jotka liittyvät 
lisääntyneisiin ihmisten, kotieläinten ja 
villieläinten välisiin yhteyksiin ja 
ekosysteemien heikkenemiseen;

Or. en

Tarkistus 23
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudella uudistuksella 
pyritään jo parantamaan viljelijöiden 
ympäristösitoumuksia, ja korostaa 
vuorottelun merkittävää myönteistä 
vaikutusta biologisen monimuotoisuuden 
suojelussa;

Or. en

Tarkistus 24
Petros Kokkalis
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Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. toteaa, että biologinen 
monimuotoisuus on keskeinen tekijä 
elintarviketurvan ja paremman 
ravitsemuksen saavuttamisessa ja että 
kaikki elintarvikejärjestelmät ja monet 
maatalouden tuottavuutta tukevat 
ekosysteemipalvelut, kuten maaperän 
hedelmällisyys, sekä veden laatu ja 
saatavuus, ovat riippuvaisia biologisesta 
monimuotoisuudesta; korostaa, että 
vähintään kolmannes maailman 
maatalouskasveista on riippuvaisia 
pölyttäjistä; korostaa, että maatalouden 
tuotantopanoksia säästävät ja 
ekosysteemeihin perustuvat 
lähestymistavat ovat erityisen hyviä 
keinoja tukemaan biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämistä ja 
kestävää käyttöä;

Or. en

Tarkistus 25
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa geneettisen 
monimuotoisuuden, lajien ja 
luonnonmaisemien merkitystä ja katsoo, 
että maatalous mahdollistaa monien 
alueiden, kuten avointen 
vuoristoalueiden, biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisen 
estämällä haitallisten kasvi- ja eläinlajien 
leviämistä;

Or. en
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Tarkistus 26
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa pienten tilojen tärkeää 
roolia biologisen monimuotoisuuden ja 
maisemansuojelun kannalta; korostaa, 
että pienet tilat edistävät biologisen 
monimuotoisuuden suojelua 
hyödyntämällä matalamman intensiteetin 
mekaanisia käytäntöjä ja käyttämällä 
vähemmän tuotantopanoksia, kuten 
torjunta-aineita ja lannoitteita; korostaa 
lisäksi, että ne suojelevat herkkiä 
maaseutualueita (vuoristoalueita, 
epäsuotuisia alueita, saaria ja Natura-
alueita) säilyttämällä maataloutta ja siten 
biologista monimuotoisuutta;

Or. en

Tarkistus 27
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, 
Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. vaatii vahvaa tukea 
maatalouskäytännöille, kuten 
peltometsäviljelylle ja paimentolaisuudelle 
merkittävillä alueilla, jotka tarjoavat 
monenlaisia ekosysteemipalveluja, kuten 
biologinen monimuotoisuus, maisema, 
hiilen varastointi, maaperän suojelu ja 
vesikiertojen sääntely;

Or. en



AM\1222864FI.docx 19/220 PE663.370v01-00

FI

Tarkistus 28
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. korostaa, että kestävä maatalous 
voi vähentää lajeihin, elinympäristöihin ja 
ekosysteemeihin kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia ja siten minimoida 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 29
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. kehottaa komissiota esittämään 
ajoissa ehdotuksen oikeudellisesti sitovista 
luonnon ennallistamistavoitteista; 
korostaa, että oikeudellisesti sitovat 
ennallistamistavoitteet tarjoavat 
merkittävän tilaisuuden korjata EU:n 
heikentyneitä ekosysteemejä ja ovat 
keskeisessä asemassa 
biodiversiteettistrategian tavoitteiden 
saavuttamisessa ja edistävät samalla 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista;

Or. en

Tarkistus 30
Michal Wiezik, Maria Noichl

Lausuntoluonnos
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2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla, jotta lisätään maisemien 
heterogeenisyyttä, ja edistää tutkimuksen 
ja innovatiivisten ratkaisujen muuntamista 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämistä koskevaksi politiikaksi; 
korostaa, että viljelysmaiden ja metsien 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia; on samaa mieltä siitä, että 
jäsenvaltioiden YMP:n 
strategiasuunnitelmissa on asetettava 
selkeät kansalliset arvot biodiversiteetti- ja 
Pellolta pöytään -strategioiden 
merkityksellisille tavoitteille1 a;
_________________
1 a Kuten vuoteen 2030 ulottuvan 
biodiversiteettistrategian liitteessä 
todetaan.

Or. en

Tarkistus 31
Krzysztof Jurgiel

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
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monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; toteaa 
kuitenkin, että strategian 
täytäntöönpanossa tarvitaan realistinen ja 
tasapainoinen lähestymistapa, jossa 
tunnustetaan kaikki kestävän kehityksen 
kolme ulottuvuutta; korostaa, että 
biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttäminen ja tämän 
suuntauksen kääntäminen EU:ssa on 
tehtävä, jossa jokaisen talouden ja 
yhteiskunnan alan on yhtä lailla oltava 
mukana; katsoo, että korkea tavoitetaso 
kannustaa toteuttamaan poliittisia toimia 
kaikilla tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että biologisen 
monimuotoisuuden jatkuva väheneminen 
on tosiasia ja että tämän suuntauksen 
torjumiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan 
rohkeita toimia; korostaa tarvetta välttää 
tarpeettomia hallinnollisia rasitteita 
strategian täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 32
Benoît Lutgen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää vaivattomasti saatavilla 
olevan tutkimuksen ja innovatiivisten 
ratkaisujen kehittämistä viljelijöille, jotka 
toimivat biologisen monimuotoisuuden 
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biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

häviämisen estämiseksi; korostaa, että 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden jatkuva väheneminen 
on tosiasia ja että tämän suuntauksen 
torjumiseksi tarvitaan rohkeita toimia; 
korostaa, että politiikkatoimilla, joissa 
otetaan huomioon kaikki kolme 
maatalouden kestävyyden tasoa eli 
ympäristöön liittyvä, taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen kestävyys, edistetään 
mahdollisesti parhaiten EU:n 
biodiversiteettistrategiaa;

Or. en

Tarkistus 33
Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; 
huomauttaa kuitenkin, että on 
varmistettava, että strategia pannaan 
täytäntöön tasapainoisella tavalla 
ottamalla huomioon ympäristöön liittyvän 
ulottuvuuden lisäksi myös yleisemmin 
sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus, 
sillä niilläkin on merkitystä tässä asiassa; 
katsoo, että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että biologisen 
monimuotoisuuden jatkuva väheneminen 
on tosiasia ja että tämän suuntauksen 
torjumiseksi tarvitaan rohkeita toimia, 
mikä on kaikkia talouden aloja ja koko 
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yhteiskuntaa koskeva tavoite;

Or. pt

Tarkistus 34
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Asger Christensen, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; 
muistuttaa, että strategian tehokas 
täytäntöönpano edellyttää, että myös 
taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat 
tunnustetaan tasapainoisemmin; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia; korostaa, että ennen 
suojelualueiden kattavuuden 
laajentamista kaikkialla Euroopassa on 
erittäin tärkeää arvioida 
kokonaisvaltaisesti ja perusteellisesti 
nykyisten suojelualueiden tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 35
Simone Schmiedtbauer, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Marlene Mortler, Annie 
Schreijer-Pierik, Christine Schneider
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; 
korostaa, että biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttäminen ja tämän suuntauksen 
kääntäminen EU:ssa ei ole ainoastaan 
maanviljelijöiden ja maanomistajien 
tehtävä, vaan jokaisen talouden ja 
yhteiskunnan alan on yhtä lailla oltava 
mukana; katsoo, että korkea tavoitetaso 
kannustaa toteuttamaan poliittisia toimia 
kaikilla tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan koko 
yhteiskunnan rohkeita toimia;

Or. en

Tarkistus 36
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että poliittisia toimia tarvitaan kaikilla 
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toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten sekä toteuttamiskelpoisten 
ratkaisujen kehittämistä biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia maaseutualueiden lisäksi myös 
kaupunkialueilta ja muilta talouden ja 
yhteiskunnan sektoreilta samalla, kun 
varmistetaan terveellinen, turvallinen ja 
kohtuuhintainen elintarviketurva;

Or. en

Tarkistus 37
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa kaikkia 
talouden ja yhteiskunnan aloja 
tasavertaisesti toteuttamaan poliittisia 
toimia kaikilla tasoilla ja edistää 
tutkimuksen ja innovatiivisten ratkaisujen 
kehittämistä biologisen monimuotoisuuden 
häviämisen estämiseksi välttäen samalla 
tarpeetonta hallinnollista rasitusta 
täytäntöönpanoprosessissa; korostaa, että 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

Or. en
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Tarkistus 38
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon ja vaatii 
säilyttämään sen, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ja 
valtavirtaistamista biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen myös maisematasolla on 
tosiasia ja että tämän suuntauksen 
torjumiseksi tarvitaan rohkeita toimia;

Or. en

Tarkistus 39
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
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innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
sekä laadukkaan täsmäviljelyteknologian 
saatavuutta biologisen monimuotoisuuden 
häviämisen estämiseksi; korostaa, että 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden jatkuva väheneminen 
on tosiasia ja että tämän suuntauksen 
torjumiseksi tarvitaan rohkeita toimia;

Or. ro

Tarkistus 40
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; on tietoinen biologisen 
monimuotoisuuden maailmanlaajuisesta 
vähenemisestä ja siitä, että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

Or. en

Tarkistus 41
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Asger Christensen

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia, joissa tasapainotetaan huolellisesti 
vapaaehtoisia ja lainsäädännöllisiä 
toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 42
Anne Sander

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan 
rohkeita toimia;

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ja toteuttamiskelpoisten 
ratkaisujen kehittämistä, joiden 
tarkoituksena on hyödyntää moninaisia 
maatalousjärjestelmiä biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi;
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Or. fr

Tarkistus 43
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia, kuten kasvinjalostusta 
stressitekijöihin puuttumiseksi;

Or. en

Tarkistus 44
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkean tavoitetason on 
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toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

kannustettava toteuttamaan poliittisia 
toimia kaikilla tasoilla ja edistettävä 
tutkimuksen ja innovatiivisten ratkaisujen 
kehittämistä biologisen monimuotoisuuden 
häviämisen estämiseksi; korostaa, että 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden jatkuva väheneminen 
on tosiasia ja että tämän suuntauksen 
torjumiseksi tarvitaan rohkeita ja 
tieteelliseen näyttöön perustuvia toimia;

Or. es

Tarkistus 45
Martin Häusling

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; 
vahvistaa, että on korkea aika kehittää ja 
toteuttaa kunnianhimoisia poliittisia 
toimia kaikilla tasoilla ja edistää 
tutkimuksen ja innovatiivisten ratkaisujen 
kehittämistä biologisen monimuotoisuuden 
häviämisen estämiseksi; korostaa, että 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden jatkuva väheneminen 
on tosiasia ja että tämän suuntauksen 
torjumiseksi tarvitaan rohkeita toimia;

Or. de

Tarkistus 46
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
2 kohta



AM\1222864FI.docx 31/220 PE663.370v01-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan 
rohkeita toimia;

2. panee merkille vuoteen 2030 
ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkean tavoitetason, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkean tavoitetason pitäisi kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen tietyillä EU:n alueilla on 
tosiasia ja että tämän suuntauksen 
torjumiseksi tarvitaan toimia;

Or. it

Tarkistus 47
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi 
Katainen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden jatkuva 
väheneminen on tosiasia ja että tämän 
suuntauksen torjumiseksi tarvitaan rohkeita 
toimia;

2. suhtautuu myönteisesti vuoteen 
2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian 
korkeaan tavoitetasoon, kun pyritään 
pysäyttämään biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
kääntämään tämä suuntaus EU:ssa; katsoo, 
että korkea tavoitetaso kannustaa 
toteuttamaan poliittisia toimia kaikilla 
tasoilla ja edistää tutkimuksen ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
estämiseksi; korostaa, että biologisen 
monimuotoisuuden jatkuva väheneminen 
on tosiasia ja että tämän suuntauksen 
torjumiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan 
rohkeita toimia;
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Or. en

Tarkistus 48
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) korostaa, että yhtenäinen EU:n 
menetelmä on tärkeä biologisen 
monimuotoisuuden nykytilan 
arvioimiseksi, mutta määrällisten 
tavoitteiden asettamisessa on otettava 
huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet; 
korostaa, että konkreettisten tulosten 
aikaansaamiseksi maa- ja 
metsätalousyhteisön kanssa on saatava 
aikaan entistä tehokkaampi 
viestintäyhteys;

Or. en

Tarkistus 49
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
2 kohta – 2 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2) kehottaa komissiota välttämään 
ympäristöjalanjäljen ulkoistamista 
kolmansiin maihin; korostaa siksi, että 
ilman perusteellista vaikutustenarviointia 
nykyisessä muodossaan olevat 
biodiversiteettistrategian tavoitteet 
vaarantavat Euroopan elintarviketurvan;

Or. en

Tarkistus 50
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Annie Schreijer-Pierik

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää valitettavana jäsenvaltioiden 
välisiä merkittäviä eroja EU:n 
luontolainsäädännön täytäntöönpanossa 
ja siitä johtuvia epätasa-arvoisia 
toimintaolosuhteita Natura 2000 -
alueiden suojelujärjestelmän osalta, mikä 
koskee muun muassa kriittisiä laskeuma- 
ja kynnysarvoja, typpilaskeuman 
laskentamalleja ja yhteisön tärkeinä 
pitämien luontotyyppien yleisen 
suojelutilanteen arvioimista, mistä 
aiheutuu selittämättömiä arviointeihin ja 
politiikkoihin liittyviä eroja EU:n rajojen 
sisällä;

Or. nl

Tarkistus 51
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen 
Avram, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että tämän strategian 
täytäntöönpano ei ole ympäristön 
kannalta yhtä tehokasta kuin sen oli 
tarkoitettu olevan, ellei tarjolla ole 
vaihtoehtoja ja tukea sen varmistamiseksi, 
että viljelijät ja heidän yrityksensä eivät 
menetä markkinakilpailukykyään; 
kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
tarvittavat mekanismit sen 
varmistamiseksi, että kolmannet maat, 
jotka vievät tuotteita EU:hun, panevat 
täytäntöön myös uusia toimenpiteitä, joita 
sovelletaan eurooppalaisiin viljelijöihin ja 
joiden avulla biologisen 
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monimuotoisuuden suojelua tehostetaan 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 52
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää valitettavana, että EU:n 
vuoteen 2020 ulottuneessa 
biodiversiteettistrategiassa ei asetettu 
mitattavissa olevia tavoitteita 
maataloudelle, minkä vuoksi on vaikeaa 
arvioida edistymistä ja EU:n rahoittamien 
toimien tuloksellisuutta; muistuttaa, että 
biologista monimuotoisuutta koskevien 
EU:n politiikkojen ja strategioiden heikko 
koordinointi on johtanut siihen, että 
geneettisen monimuotoisuuden 
vähenemiseen ei ole puututtu1 a; kehottaa 
komissiota noudattamaan 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksia 
ja hyödyntämään näitä opittuja asioita 
vuoteen 2030 ulottuvassa 
biodiversiteettistrategiassa;
_________________
1 a 
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocIt
em.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-
4C1D-A5D2-03CA1FADE6F8%7d

Or. en

Tarkistus 53
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että vihreän kehityksen 
ohjelmassa todettujen ihanteiden ja 
hyvien aikeiden jälkeen täytäntöönpanoa 
on seurattava, erityisesti yhteisessä 
maatalouspolitiikassa, jolla on erittäin 
merkittävä vaikutus biologiseen 
monimuotoisuuteen, koska sillä 
säännellään maankäyttöä sekä EU:ssa 
että sen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 54
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että EU:n 
elintarviketurvaa, ympäristöehtoja ja 
eläinten hyvinvointia koskevia normeja ja 
sosiaalinormeja olisi sovellettava kaikilta 
osin niistä kolmansista maista, joiden 
kanssa EU tekee 
vapaakauppasopimuksia, tuotaviin 
tuotteisiin, mikä täydentää EU:n 
maanviljelijöiden ponnisteluja 
elintarvikkeiden tuottamiseksi 
kestävämmällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 55
Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Daniel Buda, Franc 
Bogovič, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, 
Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että kaikkien 
asiaankuuluvien toimijoiden on 
osallistuttava toimintaan niin 
eurooppalaisella, kansallisella, 
alueellisella kuin paikallisella tasolla, 
jotta voidaan toteuttaa konkreettisia 
toimia vuoteen 2030 ulottuvan 
biodiversiteettistrategian täytäntöön 
panemiseksi ja puutteiden korjaamiseksi 
lintu- ja luontodirektiivien 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 56
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
uusien teknologioiden saatavuuden 
eurooppalaisille viljelijöille ja 
mahdollistamaan maatalousalan jatkuvan 
kehityksen varmistamalla innovointia 
edistävän sääntelykehyksen;

Or. en

Tarkistus 57
Annie Schreijer-Pierik

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. pitää valitettavana, että komissio ja 
jäsenvaltiot eivät ole arvioineet uudelleen 
saavuttamattomia tavoitteita tietyillä 
Natura 2000 -alueilla EU:n 
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luontodirektiivien toimivuustarkastuksen 
yhteydessä ja että ne ovat kieltäytyneet 
luontodirektiivien asianmukaisesta 
uudelleenarvioinnista, mikä heikentää 
suojelualueiden ja EU:n biologista 
monimuotoisuutta koskevan politiikan 
tunnustamista sidosryhmien keskuudessa 
ja luo myös jatkossa sosioekonomista 
epävarmuutta;

Or. nl

Tarkistus 58
Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Daniel Buda, Franc 
Bogovič, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, 
Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. toteaa vaarantamatta 
luontodirektiiveissä asetettuja 
suojelutavoitteita ja -vaatimuksia, että 
täytäntöönpanomenettelyjen joustavuus, 
jossa otetaan huomioon erityiset 
kansalliset olosuhteet, auttaa 
vähentämään ja ratkaisemaan asteittain 
luonnonsuojelun ja sosioekonomisen 
toiminnan välisiä konflikteja ja ongelmia;

Or. en

Tarkistus 59
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen 
Avram, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. muistuttaa, että on tärkeää 
kannustaa kollektiiviseen 
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lähestymistapaan ja hyödyntää sen 
kerrannaisvaikutusta 
biodiversiteettistrategian toimien 
edistämisessä, ja kehottaa komissiota 
edistämään ja tukemaan 
kumppanuusyrityksiä, kuten 
maatalousosuuskuntia, biologisen 
monimuotoisuuden kollektiivista suojelua 
koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 60
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. toteaa, että EU:n maatalous, 
elintarvikkeet ja teollisuus edistävät myös 
biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemin romahtamista 
maailmanlaajuisesti suoran ja epäsuoran 
maankäytön muutoksen avulla, erityisesti 
tuomalla eläinten rehuun käytettävää 
soijaa ja biopolttoaineisiin ja 
elintarvikkeisiin käytettävää palmuöljyä, 
jotka aiheuttavat valtavaa trooppista ja 
subtrooppista metsäkatoa ja 
elinympäristöjen muutosta;

Or. en

Tarkistus 61
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. panee merkille, että ruoaksemme 
kasvatettujen kotieläinten, erityisesti 
kanojen, sikojen ja lehmien, määrä on 
lisääntynyt hälyttävästi antroposeenin 
aikana; panee merkille, että planeetan 
selkärankaisten biomassan 
jakautumisessa suurimman osuuden 
muodostavat ihmiset (kolmasosa ja määrä 
kasvaa) sekä ihmisten kesytetyt 
tuotantoeläimet (lähes kaksi kolmasosaa 
ja määrä kasvaa) verrattuna 
luonnonvaraisiin eläimiin (1–4 prosenttia 
ja määrä kutistuu nopeasti)1 a; toteaa, että 
vuodesta 1970 lähtien ihmisistä 
riippuvaiset ja niistä riippuvaiset 
tuotantoeläinlajit ovat lähes 
kaksinkertaistuneet, kun taas 
luonnonvaraisten selkärankaisten kanta 
on alle puolet entisestä1 b ja että 70 
prosenttia kaikista linnuista on nyt kanoja 
ja muuta siipikarjaa, kun taas vain 30 
prosenttia on luonnonvaraisia1 b; toteaa, 
että nämä biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen maailmanlaajuiset 
suuntaukset korreloivat intensiivisen 
maatalouden lisääntymisen kanssa ja että 
elinympäristöjen ja asuinalueiden 
biologinen monimuotoisuus on korvattu 
ihmisravinnoksi tarkoitetuilla 
tuotantoeläimillä;
_________________
1 a Smil, Vaclav. (2011). Harvesting the 
Biosphere: The Human Impact. 
Population and development review. 37. 
613–36. 10.1111/j.1728-
4457.2011.00450.x. Katso myös The 
biomass distribution on Earth, Y. M. Bar-
On, R. Phillips, R. Milo teoksessa 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences Jun 2018, 115 (25) 6506–6511. 
1 b 96 prosentin lisäys verrattuna. 60 
prosentin vähentymiseen. Collen, B. et al. 
Monitoring Change in Vertebrate 
Abundance: the Living Planet Index. 
Conservation Biology 23, 317–327 (2009); 
WWF/Zoological Society London, The 
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Living Planet Index database, (2018); UN 
Population division 2018.

Or. en

Tarkistus 62
Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Daniel Buda, Franc 
Bogovič, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, 
Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. muistuttaa, että ihmisten ja 
suurpetojen, erityisesti susien, 
rinnakkaiselolla voi olla kielteinen 
vaikutus ekosysteemien ja asutun 
maaseudun kestävään kehitykseen 
tietyillä alueilla, myös tietyntyyppisessä 
maataloudessa, joka hyödyttää biologista 
monimuotoisuutta;

Or. en

Tarkistus 63
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. toteaa EU:n lihantuotannon 
merkityksen maailmanlaajuisessa 
biologisen monimuotoisuuden 
romahduksessa; panee merkille, että 
vihreän kehityksen ohjelman strategioissa 
on rajoitettava kotieläintuotanto EU:n 
kantokykyyn niin, että se perustuu 
laiduntamiseen ja kotimaiseen rehuun, 
saastuttamatta vesiä, maaperää ja ilmaa 
tai edistämättä metsäkatoa ja 
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elinympäristöjen muutosta EU:n 
ulkopuolella;
pitää tätä vihreän kehityksen ohjelman ja 
sen strategioiden sokeana pisteenä: 
vastahakoisuus kyseenalaistaa 
hyväksikäyttöön perustuvan kaupan 
malli, joka perustuu sellaisten muiden 
trooppisten ja subtrooppisten 
elinympäristöjen metsien hävittämiseen ja 
hyödyntämiseen sekä muuntamiseen, 
jotka ylläpitävät suurinta osaa maailman 
biologisesta monimuotoisuudesta, jotta 
voidaan ruokkia sellaista 
eläinpopulaatiota, joka on liian suuri 
eurooppalaisten kuluttajien syötäväksi tai 
eurooppalaisten resurssien kestettäväksi, 
jotta voidaan viedä tuotteita kolmansiin 
maihin polkumyyntikäytäntöjä 
hyödyntäen;

Or. en

Tarkistus 64
Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Daniel Buda, Franc 
Bogovič, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, 
Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. korostaa, että laajasti hoidettu 
viljelymaa (esimerkiksi alppivyöhykkeet) 
tarjoaa arvokkaita elinympäristöjä 
lukuisille suojeltaville lajeille, joiden 
olemassaolon jatkoon löytyvät kaikki 
edellytykset tältä laajasti hoidetulta 
viljelymaalta; korostaa, että suojeltujen 
suurpetolajien kasvava kanta voi 
vaarantaa perinteiset laajat maanhoidon 
muodot, mikä voi johtaa uhkaan muille 
suojeltaville lajeille, jotka kukoistavat 
näissä ainutlaatuisissa laajasti 
hoidetuissa elinympäristöissä;
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Or. en

Tarkistus 65
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Martin Häusling

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. kehottaa panemaan tehokkaasti 
täytäntöön pitkään myöhässä olleen EU:n 
valkuaisstrategian, pääasiassa 
sisällyttämällä sen YMP:n kansallisiin 
strategiasuunnitelmiin erityisesti 
riippuvuuden vähentämiseksi trooppisilta 
ja subtrooppisilta alueilta eläinten rehuksi 
tuotavasta metsiä tuhoavasta soijasta; 
kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan valkuaisstrategian 
sisällyttämisen strategiasuunnitelmiin; 
panee merkille, että on tärkeää kasvattaa 
EU:ssa palkokasveja kierrossa, että 
karjakanta ja -tiheys vastaa paikallista 
kantokykyä, ja että siirrytään 
laiduntamiseen ja että hyödynnetään 
myös tilapäiset niityt ja ruohomaiset 
viljelykelpoiset alueet, joihin lisätään 
kylvökasveja;

Or. en

Tarkistus 66
Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Daniel Buda, Franc 
Bogovič, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, 
Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. korostaa, että jotkin elinympäristöt 
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kehittyvät paremmin kuin toiset 
muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa ja että 
nämä elinympäristöt kilpailevat myös 
luonnollisesti keskenään (esimerkiksi 
tietyt niityt ja metsäympäristöt); korostaa, 
että tiettyjen lajien kannankehitys johtaa 
siihen, että muiden lajien kantojen 
(esimerkiksi suurpetojen ja niiden saaliin) 
kehitysmahdollisuudet muuttuvat 
tulevaisuudessa; muistuttaa, että 
biologista monimuotoisuutta olisi 
hallinnoitava tietyillä alueilla, jotta kaikki 
elinympäristössä esiintyvät suojeltavat 
lajit voidaan kehittyä tasapainoisesti;

Or. en

Tarkistus 67
Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Daniel Buda, Franc 
Bogovič, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, 
Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
2 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 f. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan konkreettisia 
toimenpiteitä näiden kysymysten 
ratkaisemiseksi, jotta maaseutualueiden 
kestävä kehitys ei vaarantuisi, samalla 
kun tunnustetaan luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetussa neuvoston direktiivissä 
92/43/ETY mahdollistettu joustavuus;

Or. en

Tarkistus 68
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Martin Häusling
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Lausuntoluonnos
2 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 f. kehottaa yleisesti soveltamaan 
asianmukaista huolellisuutta ja estämään 
metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden 
pääsyn EU:n markkinoille;

Or. en

Tarkistus 69
Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Daniel Buda, Franc 
Bogovič, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, 
Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
2 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 g. korostaa, että 
luontolainsäädännön moitteeton 
täytäntöönpano ei kuulu ainoastaan 
jäsenvaltioiden vaan myös Euroopan 
komission vastuulle, mukaan lukien tarve 
ottaa käyttöön luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
19 artiklan mukaisesti arviointimenettely 
lajien suojelun tason vahvistamiseksi 
tietyillä alueilla heti, kun toivottu 
suojelun taso saavutetaan;

Or. en

Tarkistus 70
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, pitkän aikavälin 
elintarviketurvaan ja hintoihin, toimien 
toteuttamatta jättämisen kustannuksiin ja 
vallitsevan tilanteen jatkumiseen, mukaan 
lukien vaikutukset maailmanlaajuisen 
ekosysteemin toimintaan ja elon 
tukemiseen; toteaa, että mahdolliset riskit, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla edellyttävät, että biologisesti 
monimuotoiset järjestelmät ovat 
vähemmän tuottavia, kun taas monet 
vertaisarvioidut tieteelliset ja taloudelliset 
tutkimukset osoittavat, että näin ei ole ja 
että vähän keinotekoisia tuotantopanoksia 
käyttävät biologisesti monimuotoiset 
agroekologiset järjestelmät ovat yhtä 
tuottavia kuin tavanomaiset järjestelmät 
lähes kahdessa kolmasosassa tapauksista, 
elleivät jopa tuottavampia1 a, mutta ne 
ovat usein myös kannattavampia1 b; 
korostaa tarvetta tarkastella pitkällä 
aikavälillä sekä resurssien käyttöä että 
elintarviketurvaa;
_________________
1 a Tamburini et. al tekemä 
metatutkimuskatsaus, 2020. “Agricultural 
diversification promotes multiple 
ecosystem services without compromising 
yield.” Science Advances. Tutkimuksessa 
tarkasteltiin 98 meta-analyysia, jotka 
perustuivat 5160 alkuperäiseen 
tutkimukseen ja joihin sisältyi 41 946 
vertailua hajautettujen ja 
yksinkertaistettujen käytäntöjen välillä. 63 



PE663.370v01-00 46/220 AM\1222864FI.docx

FI

prosentissa tapauksista agroekologia 
lisäsi biologista monimuotoisuutta ilman, 
että siitä aiheutui mitään tuoton 
heikennyksiä, ja monissa tapauksissa 
tuotto itse asiassa lisääntyi. DOI: 
10,1126/sciadv.aba1715 
https://advances.sciencemag.org/content/6
/45/eaba1715 
1 b J. D. van der Ploeg et al tekemä 
metatutkimus/katsaus, 2019. ”The 
economic potential of agroecology: 
Empirical evidence from Europe”, 
Journal of Rural Studies, 
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.
003.

Or. en

Tarkistus 71
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Asger Christensen, 
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan, metsästrategiaan ja 
biotalousstrategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää ja metsien 
arvoketjuja on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti pitäen mielessä kaikki 
kolme kestävän kehityksen pilaria 
(ympäristöön liittyvä, taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen kestävyys); kehottaa 
komissiota laatimaan näyttöön perustuvan 
arvioinnin biodiversiteettistrategian 
toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden ja metsäalan sosiaaliseen ja 
taloudelliseen kestävyyteen, 
elintarviketurvaan ja hintoihin, sekä 
mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
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siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla; kehottaa arvioimaan myös 
vaikutukset puun saatavuuteen, 
innovointiin, kilpailukykyyn, 
selviytymiskykyyn ja autonomiaan, 
mukaan lukien biotalouden mahdolliset 
vuotovaikutukset, jos täytäntöönpano 
rajoittaa luonnonvarojen kestävää käyttöä 
EU:ssa ja voi lisätä fossiilisten raaka-
aineiden käyttöä;

Or. en

Tarkistus 72
Anne Sander

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; muistuttaa, että covid-
19-pandemia on korostanut unionin 
omavaraisuuden ja elintarviketurvan 
varmistamisen merkitystä; kehottaa siksi 
komissiota laatimaan näyttöön perustuvan 
arvioinnin strategiassa ehdotettujen 
toimenpiteiden ja tavoitteiden 
mahdollisesta täytäntöönpanosta, 
erityisesti yksittäisistä ja kumulatiivisista 
pitkän aikavälin vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, eurooppalaiseen 
elintarviketurvaan, maan saatavuuteen ja 
eurooppalaisille jalostajille ja kuluttajille 
tarjottaviin maataloustuotteiden ja -
elintarvikkeiden hintoihin, sekä 
mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;
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Or. fr

Tarkistus 73
Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla; varoittaa erityisesti, että jotkin 
Euroopan unionin parhaillaan 
neuvottelemat tai äskettäin tekemät 
kauppasopimukset, kuten EU:n ja 
Mercosurin kauppasopimus, ovat 
ristiriidassa biodiversiteettistrategian 
tavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 74
Gilles Lebreton, Francesca Donato, Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
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elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla; korostaa tässä yhteydessä, että 
sekä voimassa olevat että 
neuvotteluvaiheessa olevat 
kauppasopimukset, kuten EU:n ja 
Mercosurin välinen sopimus tai EU:n ja 
Meksikon välinen sopimus, ovat 
biodiversiteettistrategian vastaisia;

Or. fr

Tarkistus 75
Michal Wiezik, Maria Noichl

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
pääasiassa maataloudessa käytettävien 
eläin- ja kasvilajien tärkeimpien 
luokitusryhmien tilasta ja suuntauksista 
sekä strategian toimenpiteiden ja 
tavoitteiden täytäntöönpanosta, erityisesti 
yksittäisistä ja kumulatiivisista 
vaikutuksista, mukaan lukien myönteisistä 
vaikutuksista, EU:n maatalouden pitkän 
aikavälin sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä biologisen 
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tuonnilla; monimuotoisuuden häviämisen 
jatkumiseen sekä EU:ssa että ulkomailla, 
jos maatalousmallimme, joka on 
riippuvainen rehun tuonnista ja ulkoisista 
tuotantopanoksista, on edelleen 
politiikassa tuettu valtavirran malli;

Or. en

Tarkistus 76
Martin Häusling

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja 
taloudelliseen kestävyyteen, 
elintarviketurvaan ja hintoihin, sekä 
mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
ryhtymään seuraavaksi toimenpiteisiin ja 
varmistamaan, että 
biodiversiteettitavoitteet otetaan 
huomioon kaikessa EU:n 
lainsäädäntötyössä; toteaa, että erityisesti 
yhteinen maatalouspolitiikka on 
sovitettava yhteen 
biodiversiteettistrategian kanssa;

Or. de

Tarkistus 77
Dan-Ştefan Motreanu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
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pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla; toteaa jäsenvaltioiden, alojen ja 
sidosryhmien tähän mennessä toteuttamat 
toimet erityisesti maa- ja metsätaloudessa;

Or. en

Tarkistus 78
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön ja tieteeseen 
perustuvan arvioinnin strategian 
toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden ja metsätalouden sosiaaliseen 
ja taloudelliseen kestävyyteen, 
elintarviketurvaan ja biomassan 
turvaamiseen sekä elintarvikkeiden ja 
puun hintoihin, sekä mahdollisista 
riskeistä, jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen EU:n ulkopuolisiin maihin 
siksi, että kestävä paikallinen 
maataloustuotanto ja metsätaloustuotanto 
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korvataan tuonnilla;

Or. en

Tarkistus 79
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan kattavan näyttöön perustuvan 
arvioinnin kaikkien toimenpiteiden ja 
tavoitteiden täytäntöönpanosta yhdessä 
eikä yksittäin, erityisesti yksittäisistä ja 
kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden ja metsätalouden sosiaaliseen 
ja taloudelliseen kestävyyteen, 
elintarviketurvaan ja hintoihin, 
maatalousmaan saatavuuteen ja hintoihin 
sekä mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto ja 
metsätaloustuotanto korvataan tuonnilla;

Or. en

Tarkistus 80
Ulrike Müller, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, 
Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
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elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
perustamaan kaikki myöhempiin 
ehdotuksiin sisältyvät toimenpiteet ja 
tavoitteet ennakkoarviointeihin ja 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
näiden toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta jälkikäteen, erityisesti 
yksittäisistä ja kumulatiivisista 
vaikutuksista EU:n maatalouden 
sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen, 
elintarviketurvaan ja hintoihin, sekä 
mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

Or. en

Tarkistus 81
Krzysztof Jurgiel

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon 
kaikki kolme kestävän kehityksen 
ulottuvuutta; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden ja metsätalouden sosiaaliseen 
ja taloudelliseen kestävyyteen, 
elintarviketurvaan ja hintoihin, sekä 
mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto ja 
metsätaloustuotanto korvataan tuonnilla;
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Or. en

Tarkistus 82
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Marlene 
Mortler, Annie Schreijer-Pierik, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon 
kaikki kolme kestävän kehityksen 
ulottuvuutta; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

Or. en

Tarkistus 83
Annie Schreijer-Pierik

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan kattavan vaikutustenarvioinnin 
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strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

ja näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden ja maaseutualueiden 
sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen, 
elintarviketurvaan ja hintoihin, sekä 
mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
lisääntymiseen ulkomailla siksi, että 
Euroopan alueellinen maataloustuotanto 
korvataan tuonnilla;

Or. nl

Tarkistus 84
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan viipymättä näyttöön perustuvan 
arvioinnin strategian toimenpiteiden ja 
tavoitteiden täytäntöönpanosta, erityisesti 
kattavan arvioinnin yksittäisistä ja 
kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

Or. en

Tarkistus 85
Benoît Lutgen
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, maatalousmaan saatavuuteen 
sekä sen hintoihin sekä mahdollisista 
riskeistä, jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

Or. en

Tarkistus 86
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden ja metsätalouden sosiaaliseen 
ja taloudelliseen kestävyyteen, 
elintarviketurvaan ja hintoihin, sekä 
mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät 
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monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto ja 
metsätaloustuotanto korvataan tuonnilla;

Or. en

Tarkistus 87
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
tekemään vaikutustenarviointeja ja 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

Or. en

Tarkistus 88
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
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elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden ja metsätalouden sosiaaliseen 
ja taloudelliseen kestävyyteen, 
elintarviketurvaan ja hintoihin, sekä 
mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto ja 
metsätaloustuotanto korvataan tuonnilla;

Or. en

Tarkistus 89
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä mahdollisista riskeistä, 
jotka liittyvät biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
siirtymiseen ulkomaille siksi, että 
paikallinen maataloustuotanto korvataan 
tuonnilla;

3. korostaa vahvaa yhteyttä Pellolta 
pöytään -strategiaan ja sitä, että 
elintarvikejärjestelmää on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan arvioinnin 
strategian toimenpiteiden ja tavoitteiden 
täytäntöönpanosta, erityisesti yksittäisistä 
ja kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouden sosiaaliseen ja taloudelliseen 
kestävyyteen, elintarviketurvaan ja 
hintoihin, sekä riskeistä, jotka aiheutuvat 
paikallisen maataloustuotannon 
siirtymisestä ulkomaille tuonnin 
lisääntyessä;

Or. it

Tarkistus 90
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Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että EU:n 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
vuoteen 2050 mennessä on siirryttävä 
määrätietoisesti fossiilisesta taloudesta 
kiertotalouteen, joka edellyttää 
investointeja esimerkiksi metsien kasvuun 
ja kestävän metsänhoidon takaaman 
puuraaka-aineen jatkuvaan 
saatavuuteen; korostaa, että kestävä 
metsänhoito voi tukea biopohjaisten 
tuotteiden edellyttämää pitkän aikavälin 
puun saatavuutta ja samalla edistää 
biologista monimuotoisuutta ja hiilen 
varastointia; korostaa, että on tärkeää 
käyttää kansainvälisesti tunnustettuja 
määritelmiä, jotta varmistetaan kerättyjen 
tietojen johdonmukaisuus 
maailmanlaajuisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 91
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään laitumien ja 
laidunhabitaattien, myös hakamaiden ja 
muiden peltometsäviljelyjärjestelmien, 
käyttöä, koska tämä on ratkaiseva 
edellytys pölyttäjien, lintujen ja 
nisäkkäiden pesimiseen soveltuvien 
substraattien luomiselle ja synergiassa 
laiduntamiseen ja perinteiseen 
laajaperäiseen maatalouteen keskittyvien, 
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luonnonarvoltaan merkittävien 
laidunmaayhteisöjen säilyttämisen 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 92
Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että maankäytön muutos 
edistää merkittävästi tartuntatautien 
leviämistä ja ilmaantumista; maankäytön 
muutosta pidetään syynä yli 30 prosenttiin 
uusista tartuntataudeista, ja se korreloi 
merkittävästi uusien zoonoosien 
ilmaantumisen kanssa 
maailmanlaajuisesti1 a; toteaa lisäksi, että 
viimeisten 30 vuoden aikana yli 50 
zoonoosia on levinnyt eläimestä ihmiseen;
_________________
1 a IPBES “Workshop report on 
Biodiversity and Pandemics”, 2020. 
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
12/IPBES%20Workshop%20on%20Biodi
versity%20and%20Pandemics%20Report
_0.pdf

Or. en

Tarkistus 93
Dan-Ştefan Motreanu

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että EU:lla on maailman 
suurin koordinoitu suojelualueiden 
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verkosto ja että luonnon prosessien 
kestävä ja tehokas hallinta on erittäin 
tärkeää biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi erityisesti 
ilmastonmuutoksen kielteisten 
vaikutusten kannalta;

Or. en

Tarkistus 94
Annie Schreijer-Pierik

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee erittäin huolestuneena 
merkille Yhdysvaltojen 
maatalousministeriön 
taloustutkimuspalvelun hiljattain tekemän 
tieteellisen arvioinnin Pellolta pöytään -
strategian ja biodiversiteettistrategian 
kumulatiivisista vaikutuksista1 a;
_________________
1 a Beckman, Jayson, Maros Ivanic, 
Jeremy L. Jelliffe, Felix G. Baquedano & 
Sara G. Scott, marraskuu 2020. Economic 
and Food Security Impacts of 
Agricultural Input Reduction Under the 
European Union Green Deal’s Farm to 
Fork and Biodiversity Strategies, EB-30, 
U.S. Department of Agriculture, 
Economic Research Service.

Or. nl

Tarkistus 95
Teuvo Hakkarainen

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että EU:n politiikat eivät 
saisi vaarantaa elintarviketurvallisuutta 
EU:ssa, nostaa elintarvikkeiden 
kuluttajahintoja tai korvata omaa 
tuotantoa ja työpaikkoja sellaisista maista 
peräisin olevalla tuonnilla, joiden 
ympäristövaatimukset eivät ole yhtä 
tiukkoja kuin EU:ssa;

Or. fi

Tarkistus 96
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että tarvitaan 
resurssitehokasta elintarviketuotantoa, 
jossa otetaan huomioon 
tuotekilogrammaa kohti käytetyt resurssit, 
koska maailman väestö kasvaa, vaikka 
viljelymaan pinta-ala on rajallinen;

Or. en

Tarkistus 97
Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. panee merkille IDDRI-
tutkimuksen1 a, joka koski mahdollisuutta 
siirtyä Euroopan elintarviketuotannossa 
agroekologiaan ja jossa todettiin, että 
agroekologisessa järjestelmässä 
eurooppalaiset maatilat pystyisivät 
tuottamaan riittävästi ruokaa väestönsä 
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ruokkimiseksi vuonna 2050 ja 
säilyttämään myös jonkin verran 
vientikapasiteettia; toteaa myös, että FAO 
korostaa, että biologinen monimuotoisuus 
edistää elintarviketurvaa ja ravitsemusta 
monin tavoin1 b, muun muassa 
mahdollistamalla elintarvikkeiden 
tuottamisen erilaisissa ympäristöissä, 
auttamalla säilyttämään 
elintarviketoimitusten vakauden 
ympärivuotisesti huolimatta häiriöistä, 
kuten kuivuudesta ja tuholaisesiintymistä, 
tarjoamalla monenlaisia 
ravitsemuksellisesti monipuolisia 
elintarvikkeita ja edistämällä 
elintarvikkeiden valmistuksessa 
käytettävän veden ja polttoaineen saantia;
_________________
1 a IDDRI “An Agroecological Europe in 
2050: multifunctional agriculture for 
healthy eating”, 2018.
1 b FAO “Biodiversity for food and 
agriculture: Contributing to food security 
and sustainability in a changing world”, 
2011.

Or. en

Tarkistus 98
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. on huolissaan suunnitelmista ja 
hankkeista, jotka koskevat eläinten 
tehoruokintaa eri jäsenvaltioissa; katsoo, 
että perinteistä laajaperäistä 
kotieläintuotantoa uhkaa 
tehotuotantomuoto, josta tehdään 
yhteisen maatalouspolitiikan avulla 
kannattavaa biologisen 
monimuotoisuuden ja laajemman 
ympäristön kustannuksella; kehottaa 
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laatimaan kaikki poliittiset välineet, joilla 
pyritään johdonmukaisesti tukemaan 
biologista monimuotoisuutta tukevan 
laajaperäisen tuotannon perinteistä 
eurooppalaista kulttuuriympäristöä ja 
lopettamaan asteittain 
tehotuotantoyksiköiden tukeminen;

Or. en

Tarkistus 99
Annie Schreijer-Pierik

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa myös komissiota 
laatimaan näyttöön perustuvan 
vaikutustenarvioinnin mahdollisista 
riskeistä, jotka liittyvät (ilmastoa 
vahingoittaviin) päästöihin, biologisen 
monimuotoisuuden häviämiseen, 
maaseudun ja alueiden elinkelpoisuuteen, 
elintarvikkeiden hintoihin ja strategiseen 
alueelliseen elintarviketurvallisuuteen ja 
toimitusvarmuuteen ja jotka johtuvat 
mahdollisesta maataloustuotannon 
siirtämisestä ja syrjäyttämisestä Euroopan 
unionissa strategian toimenpiteiden ja 
tavoitteiden täytäntöönpanon 
seurauksena;

Or. nl

Tarkistus 100
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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3 b. korostaa perusteellisten ja 
kattavien vaikutustenarviointien 
merkitystä kaikissa 
biodiversiteettistrategiaan liittyvissä 
täytäntöönpanotoimissa; kehottaa 
tunnustamaan 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
toissijaisuuden ja suhteellisuuden ja 
välttämään tarpeetonta hallinnollista 
taakkaa; muistuttaa, että erityiset 
kansalliset olosuhteet ja jäsenvaltioiden jo 
toteuttamat toimenpiteet on otettava 
huomioon;

Or. en

Tarkistus 101
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

4. korostaa, että biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen ja 
ekosysteemien romahtaminen ovat 
olemassa oleva uhka monien lajien, myös 
ihmisten, selviytymiselle; katsoo, että 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen on keskeinen 
yhteiskunnallinen tavoite ja se edellyttää 
laajaa ja osallistavaa keskustelua ja 
kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maailman köyhien ja haavoittuvimmassa 
olevien väestöjen, biologisesta 
monimuotoisuudesta toimeentulonsa 
vuoksi riippuvaisten ihmisten ja EU:n 
maatalousväestön, joita pyydetään 
toteuttamaan myönteinen muutos yhteisen 
edun hyväksi, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan,

panee merkille tarpeen hyödyntää 
viljelijöiden tietämystä ja kokemusta ja 
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valtavirtaistaa monet menestystarinat, 
joista on hyötyä biologiselle 
monimuotoisuudelle, yhteiskunnalle ja 
viljelijöiden voitoille; toteaa myös, että on 
tarpeen, että luodaan luonnon ja 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisen tunne erityisesti silloin, kun 
se edistää viljelijöiden tuottavuutta ja 
omistajuuden tunnetta strategian 
täytäntöönpanon kannalta, mikä on sen 
onnistumisen kannalta välttämätöntä;

Or. en

Tarkistus 102
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, maanomistajien ja 
metsäalan, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja vältetään ylhäältä alaspäin 
suuntautuvia toimenpiteitä, sekä luodaan 
omistajuuden tunnetta, joka on ratkaisevan 
tärkeää strategian menestyksekkään 
täytäntöönpanon ja alan 
sukupolvenvaihdosten kannalta; korostaa, 
että on tarjottava korvauksia ja asetettava 
etusijalle myönteiset kannustimet ja 
vapaaehtoinen alhaalta ylöspäin 
suuntautuva osallistumisprosessi, jotta 
voidaan lisätä biologisen 
monimuotoisuuden suojelun 
hyväksymistä, motivaatiota ja 
sitoutumista, ja kehottaa näin ollen 
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omaksumaan varovaisen lähestymistavan 
kaikkiin uusiin oikeudellisesti sitoviin 
välineisiin; korostaa tarvetta kunnioittaa 
ja tukea täysimääräisesti maanomistajien 
oikeuksia; korostaa, että on otettava 
huomioon todellinen lähtötaso 
jäsenvaltioiden tasolla ja asetettava 
etusijalle vapaaehtoiset toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 103
Krzysztof Jurgiel

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on yksi 
keskeisistä yhteiskunnallisista tavoitteista 
ja se edellyttää laajaa ja osallistavaa 
keskustelua ja kaikkien, erityisesti niiden, 
joihin toimenpiteet vaikuttavat enemmän, 
kuten maatalousväestön ja metsäalan, 
tehokasta osallistumista yhteiskuntaan, 
samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta; korostaa, että on asetettava 
etusijalle myönteiset kannustimet ja 
vapaaehtoinen alhaalta ylöspäin 
suuntautuva osallistumisprosessi, jotta 
voidaan lisätä biologisen 
monimuotoisuuden suojelun 
hyväksymistä, motivaatiota ja 
sitoutumista, ja kehottaa näin ollen 
omaksumaan varovaisen lähestymistavan 
kaikkiin uusiin oikeudellisesti sitoviin 
välineisiin;

Or. en
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Tarkistus 104
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta; toteaa, että edellä mainitun 
tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä luoda vapaaehtoisuuteen 
perustuva järjestelmä, joka tarjoaa 
kannustimia uusia kestävämpiä 
tuotantomalleja tai -käytäntöjä valitseville 
viljelijöille;

Or. es

Tarkistus 105
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
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ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta; korostaa, että viljelijöiden 
osallistumista julkisiin keskusteluihin ja 
julkisen politiikan sekä myös strategisten 
suunnitelmien ja välittäjien arviointien 
kehittämiseen on lisättävä;

Or. ro

Tarkistus 106
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on yksi 
keskeisistä yhteiskunnallisista tavoitteista 
ja se edellyttää laajaa ja osallistavaa 
keskustelua ja kaikkien, erityisesti niiden, 
joihin toimenpiteet vaikuttavat enemmän, 
kuten maatalousväestön ja metsäalan, 
tehokasta osallistumista yhteiskuntaan, 
samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta; kannustaa lisäksi edistämään 
myönteisiä kannustimia ja vapaaehtoista 
alhaalta ylöspäin suuntautuvaa 
osallistumisprosessia, jotta voidaan lisätä 
biologisen monimuotoisuuden suojelun 
hyväksymistä, motivaatiota ja 
sitoutumista;

Or. en

Tarkistus 107
Benoît Lutgen
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta; korostaa tarvetta asettaa 
etusijalle myönteiset kannustimet ja 
alhaalta ylöspäin suuntautuva 
osallistumisprosessi, jotta voidaan lisätä 
biologisen monimuotoisuuden suojelun 
hyväksymistä, motivaatiota ja 
sitoutumista;

Or. en

Tarkistus 108
Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
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kannalta; kannalta; korostaa siksi, että on tärkeää 
käyttää alhaalta ylöspäin suuntautuvaa 
osallistavaa prosessia ja lisätä myönteisiä 
kannustimia käyttäytymisen 
muuttamiseksi;

Or. pt

Tarkistus 109
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Marlene 
Mortler, Annie Schreijer-Pierik, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun kehitetään 
palkitsemisjärjestelmiä, jotka perustuvat 
houkutteleviin kannustimiin viljelijöille, 
jotka haluavat parantaa asemaansa 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäjinä, ja hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 110
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta; katsoo, että innovatiiviset 
osaamisyhteisöt voivat edistää 
merkittävästi metsien kestävää käyttöä 
koskevien innovatiivisten ratkaisujen 
kehittämistä;

Or. el

Tarkistus 111
Martin Häusling

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa 
keskustelua ja kaikkien, erityisesti niiden, 
joihin toimenpiteet vaikuttavat enemmän, 
kuten maatalousväestön, tehokasta 
osallistumista yhteiskuntaan, samalla kun 
hyödynnetään maatalousväestön 
tietämystä ja kokemusta ja luodaan 
omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on yksi 
keskeisistä yhteiskunnallisista tavoitteista; 
toteaa, että vuonna 2019 toteutetun 
Eurobarometri-kyselyn mukaan myös 
valtaosa eurooppalaisista on huolissaan 
lajimonimuotoisuuden häviämisestä ja 
toivoo EU:lta tehokkaampia toimia 
luonnon suojelemiseksi1 a;

_________________
1 a Vuonna 2019 toteutetun 



AM\1222864FI.docx 73/220 PE663.370v01-00

FI

Eurobarometrin mukaan valtaosa 
eurooppalaisista on huolissaan biologisen 
monimuotoisuuden häviämisestä ja toivoo 
EU:lta tehokkaampia toimia luonnon 
suojelemiseksi, 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/fi/IP_19_2360

Or. de

Tarkistus 112
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on yksi 
keskeisistä yhteiskunnallisista tavoitteista 
ja se edellyttää laajaa ja osallistavaa 
keskustelua ja kaikkien, erityisesti niiden, 
joihin toimenpiteet vaikuttavat enemmän, 
kuten maatalousväestön ja metsäalan, 
tehokasta osallistumista yhteiskuntaan, 
samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta ja 
lisätään sitoutumista biologisen 
monimuotoisuuden suojeluun, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 113
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön ja erityisesti 
pienviljelijöiden ja nuorten viljelijöiden, 
tehokasta osallistumista yhteiskuntaan, 
samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 114
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön ja metsäalan, tehokasta 
osallistumista yhteiskuntaan, samalla kun 
hyödynnetään maatalousväestön tietämystä 
ja kokemusta ja luodaan omistajuuden 
tunnetta, joka on ratkaisevan tärkeää 
strategian menestyksekkään 
täytäntöönpanon kannalta;

Or. en

Tarkistus 115
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Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön ja metsäalan, tehokasta 
osallistumista yhteiskuntaan, samalla kun 
hyödynnetään maatalousväestön tietämystä 
ja kokemusta ja luodaan omistajuuden 
tunnetta, joka on ratkaisevan tärkeää 
strategian menestyksekkään 
täytäntöönpanon kannalta;

Or. en

Tarkistus 116
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa 
keskustelua ja kaikkien, erityisesti niiden, 
joihin toimenpiteet vaikuttavat enemmän, 
kuten maatalousväestön, tehokasta 
osallistumista yhteiskuntaan, samalla kun 
hyödynnetään maatalousväestön tietämystä 
ja kokemusta ja luodaan omistajuuden 
tunnetta, joka on ratkaisevan tärkeää 
strategian menestyksekkään 
täytäntöönpanon kannalta;

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
tavoite, joka edellyttää laajaa keskustelua 
ja kaikkien yhteiskunnan alojen, erityisesti 
niiden, joihin toimenpiteet vaikuttavat 
enemmän, kuten maatalousväestön, 
tehokasta osallistumista, samalla kun 
hyödynnetään maatalousväestön tietämystä 
ja kokemusta ja luodaan omistajuuden 
tunnetta, joka on ratkaisevan tärkeää 
strategian menestyksekkään 
täytäntöönpanon kannalta;

Or. it
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Tarkistus 117
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
keskeinen yhteiskunnallinen tavoite ja se 
edellyttää laajaa ja osallistavaa keskustelua 
ja kaikkien, erityisesti niiden, joihin 
toimenpiteet vaikuttavat enemmän, kuten 
maatalousväestön, tehokasta osallistumista 
yhteiskuntaan, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

4. katsoo, että biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
yhteiskunnallinen tavoite ja se edellyttää 
laajaa ja osallistavaa keskustelua ja 
keskeisten toimijoiden, erityisesti niiden, 
joihin toimenpiteet vaikuttavat enemmän, 
kuten maatalousväestön, tehokasta 
osallistumista, samalla kun hyödynnetään 
maatalousväestön tietämystä ja kokemusta 
ja luodaan omistajuuden tunnetta, joka on 
ratkaisevan tärkeää strategian 
menestyksekkään täytäntöönpanon 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 118
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, 
Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa vahvaa yhteyttä EU:n 
vuoden 2020 jälkeiseen metsästrategiaan 
ja sitä, että metsiä on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti; korostaa, että tulevaa 
EU:n metsästrategiaa olisi käytettävä 
pääasiallisena poliittisena kehyksenä 
kaikkien metsiin, metsätalouteen ja 
metsäalaan liittyvien politiikkojen 
koordinoimiseksi; toistaa, että jäsenvaltiot 
päättävät edelleen, kuten neuvosto ja 
parlamentti korostivat EU:n 
metsästrategiaa koskevissa 
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näkemyksissään, metsätalous- ja 
metsäpolitiikasta, mukaan lukien niiden 
säilyttämis-, suojelu- ja 
ennallistamistoimenpiteet; korostaa, että 
jäsenvaltioiden olisi määriteltävä metsiin 
ja metsätalouteen liittyvät ehdot ja 
toimenpiteet, kuten suojelu ja tiukka 
suojelu, vanhat metsät ja aarniometsät, 
metsittäminen ja uudelleenmetsittäminen, 
pilaantuneet alueet ja lähempänä luontoa 
toteutettava metsätalous;

Or. en

Tarkistus 119
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymistä torjuvien 
toimien on perustuttava luotettavaan 
tieteeseen ja että investoiminen 
tutkimukseen, innovointiin, tietojen 
vaihtoon, tietoisuuden lisäämiseen, 
koulutukseen ja neuvontapalveluihin on 
avainasemassa tietojen keräämisessä ja 
parhaiden ratkaisujen löytämisessä; 
toteaa, että maanviljelijät, erityisesti 
pienviljelijät, nuoret ja naismaanviljelijät 
sekä epäsuotuisilla maaseutualueilla 
asuvat ihmiset, tarvitsevat lisäkoulutusta, 
ja kehottaa panemaan täytäntöön 
tehokkaita käytäntöjä ja investointeja 
luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi ja ennallistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 120
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota harkitsemaan 
tarvetta ja mahdollisuutta arvioida 
uudelleen olemassa olevia suojelualueita, 
mihin voisi kuulua muun muassa niiden 
tehokkuuden arviointi; katsoo, että olisi 
oltava mahdollisuus kuulla komissiota 
näiden alueiden aseman muuttamisesta, 
jos arviointi osoittautuu tarpeelliseksi;

Or. en

Tarkistus 121
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa luontodirektiivin 
menestystä tehokkaana biologisen 
monimuotoisuuden suojelun välineenä; 
korostaa, että suojelutoimenpiteitä on 
joustavoitettava, jotta ihmisiä ja karjaa 
voidaan suojella tehokkaasti, jos 
petoeläimet aiheuttavat vaaran, ja 
suojelun tason muutoksissa;

Or. en

Tarkistus 122
Anne Sander

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa tässä yhteydessä, että on 
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tärkeä taata maan saatavuus erityisesti 
nuorille viljelijöille, jotta voidaan 
varmistaa se, että tulevat sukupolvet 
jatkavat nyt käyttöön otettavassa 
strategiassa määriteltyjen keskeisten 
pyrkimysten toteuttamista;

Or. fr

Tarkistus 123
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että kaikilla politiikan 
tasoilla olisi keskityttävä enemmän 
biologisen monimuotoisuuden suojelua 
koskevien ratkaisujen kehittämiseen, kun 
edistetään kestävyyden kolmea 
ulottuvuutta: taloudellista, 
yhteiskunnallista ja ympäristöön liittyvää 
kestävyyttä;

Or. en

Tarkistus 124
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
mahdollistettava viljelijöille ja 
metsänomistajille taloudellinen tuki, 
koulutus, teknologia ja innovointi 
biologisen monimuotoisuuden ja 
ympäristöhyötyjen huomioon ottamisessa 
ja tuottamisessa; katsoo, että on tärkeää 
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tasapainottaa vapaaehtoisia toimenpiteitä 
ja sääntelytoimia;

Or. en

Tarkistus 125
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että pienalueiden tai 
alueiden luominen nykyisiin 
suojelualueisiin, joilla näiden alueiden 
erityispiirteiden perusteella voitaisiin 
sallia erilaisia toimia, mahdollistaisi 
suuremman joustavuuden ja lisäisi 
samalla suojelun tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 126
Anne Sander

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että maanviljelijöille on 
tarjottava asianmukaista rahoitustukea, 
jotta voidaan tukea sellaisten käytäntöjen 
omaksumista ja käyttöönottoa, joiden 
avulla tuotetaan lisää sosioekonomista 
tietoa, edistetään biologista 
monimuotoisuutta ja kasvatetaan 
ympäristöhyötyjä;

Or. fr

Tarkistus 127
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Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on asetettava 
kestävyydelle ja biologiselle 
monimuotoisuudelle tehokkaat 
lähtökohdat ehdollisuusstandardiensa 
määrittelyssä ja varmistettava sellaisten 
toimien, erityisesti ympäristöohjelmien ja 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimien 
kunnianhimoinen ja oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistettäisiin biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

kehottaa komissiota toimimaan 
tehokkaasti arvioidessaan suunnitelmaa 
ja seuratessaan jäsenvaltioiden 
strategisten suunnitelmien 
täytäntöönpanoa kunnianhimoisten 
tavoitteiden ja välitavoitteiden avulla; 
panee merkille, että on käytettävä riittäviä 
ja tehokkaita indikaattoreita, joilla 
mitataan YMP:n tuloksellisuutta 
biologisen monimuotoisuuden 
romahduksen pysäyttämisessä ja 
kumoamisessa sekä mitataan vaikutuksia 
maaperään ja vesiin;

Or. en
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Tarkistus 128
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; panee merkille YMP:n 
tähänastiset saavutukset, jotka liittyvät 
ympäristömyötäisyyden tasoon; korostaa, 
että uusi YMP edustaa vahvistettua 
ympäristö- ja ilmastokunnianhimon 
tasoa, joka koostuu yhdeksästä 
erityistavoitteesta, jotka kuvastavat 
kestävän kehityksen kolmea pilaria eli 
ympäristöön liittyvää, yhteiskunnallista ja 
taloudellista kestävyyttä; huomauttaa, että 
kaikissa biodiversiteettistrategiasta 
johtuvissa maa- ja metsätalouteen 
liittyvissä ilmastoneutraaleissa 
lisätavoitteissa on noudatettava unionin 
päätöksentekomekanismeja eli komission 
on esitettävä lainsäädäntöehdotuksia 
mekanismien mukaisesti; korostaa YMP:n 
uuden vihreän arkkitehtuurin potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 129
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti; katsoo, ettei YMP voi olla 
ainoa väline biologisen 
monimuotoisuuden edistämiseksi 
eurooppalaisessa maataloudessa, ja vaatii 
enemmän vastuuta muilta Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaan liittyviltä 
politiikoilta ja välineiltä;

Or. es

Tarkistus 130
Simone Schmiedtbauer, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Marlene Mortler, Annie 
Schreijer-Pierik

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä pitäen mielessä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
39 artiklassa esitetyt YMP:n päätavoitteet; 
korostaa tulevan YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
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luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti; huomauttaa, että 
markkinoiden on asetettava korkeammat 
hinnat tuotteille, jotka perustuvat 
biologista monimuotoisuutta edistäviin 
viljelymenetelmiin;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä pitäen mielessä 
perussopimuksen 39 artiklassa esitetyt 
YMP:n päätavoitteet; korostaa YMP:n 
vihreän arkkitehtuurin osatekijöiden 
potentiaalia edistettäessä ja kannustettaessa 
siirtymistä kestävämpiin 
maatalousjärjestelmiin elintarvikkeiden 
tuottamiseksi ja luonnonarvoltaan 
merkittävän maatalousmaan biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi; 
katsoo, että jäsenvaltioiden on 
varmistettava sellaisten toimien oikea-
aikainen kehittäminen ja käyttöönotto, 
joilla edistetään biologista 
monimuotoisuutta koskevien hyötyjen 
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saavuttamista ja potentiaalia vaaditun 
tavoitetason mukaisesti, samalla kun 
otetaan huomioon erityisolosuhteet 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla, koska sama malli ei sovi kaikille;

Or. en

Tarkistus 132
Martin Häusling

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa potentiaalia, joka 
YMP:n vihreän arkkitehtuurin osatekijöillä 
voi olla edistettäessä ja kannustettaessa 
siirtymistä kestävämpiin 
maatalousjärjestelmiin elintarvikkeiden 
tuottamiseksi ja luonnonarvoltaan 
merkittävän maatalousmaan 
säilyttämiseksi, jos ne otetaan YMP:ssa 
asianmukaisesti huomioon; pitää 
valitettavana, että nykyisessä YMP:n 
luonnokseen ei sisälly riittävästi 
kiireellisesti tarvittavia ympäristötoimia; 
katsoo, että jäsenvaltioiden on 
varmistettava sellaisten toimien viipymätön 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologisen monimuotoisuuden 
tukemisen ensisijaisuutta;

Or. de

Tarkistus 133
Gilles Lebreton, Francesca Donato, Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; 
muistuttaa, että laidunekosysteemit 
auttavat suojelemaan kymmeniä 
miljoonia hehtaareita nurmialueita ja 
pensasaitoja ja että ne ovat biologisen 
monimuotoisuuden kannalta merkittäviä 
alueita; katsoo, että jäsenvaltioiden on 
varmistettava sellaisten toimien oikea-
aikainen kehittäminen ja käyttöönotto, 
joilla edistetään biologista 
monimuotoisuutta koskevien hyötyjen 
saavuttamista ja potentiaalia vaaditun 
tavoitetason mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 134
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
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maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

maatalousmaan säilyttämiseksi; korostaa, 
että elintarviketurva on edelleen 
maatalouden suurin haaste EU:ssa ja 
maailmanlaajuisesti vakaan 
maatalousalan säilyttämisen kannalta; 
katsoo, että jäsenvaltioiden on 
varmistettava sellaisten toimien oikea-
aikainen kehittäminen ja käyttöönotto, 
joilla edistetään biologista 
monimuotoisuutta koskevien hyötyjen 
saavuttamista ja potentiaalia vaaditun 
tavoitetason mukaisesti;

Or. ro

Tarkistus 135
Anne Sander

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan, kuten nurmialueita ja 
niitä ympäröiviä pensasaitoja ylläpitävien 
ja biologista monimuotoisuutta tukevien 
laidunekosysteemien, säilyttämiseksi; 
katsoo, että jäsenvaltioiden on 
varmistettava sellaisten toimien oikea-
aikainen kehittäminen ja käyttöönotto, 
joilla edistetään biologista 
monimuotoisuutta koskevien hyötyjen 
saavuttamista ja potentiaalia vaaditun 
tavoitetason mukaisesti;

Or. fr
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Tarkistus 136
Jérémy Decerle, Ulrike Müller

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan, kuten 
laiduntamisjärjestelmien, joilla 
ylläpidetään merkittäviä nurmialueita ja 
niitä ympäröiviä pensasaitoja, 
säilyttämiseksi; katsoo, että jäsenvaltioiden 
on varmistettava sellaisten toimien oikea-
aikainen kehittäminen ja käyttöönotto, 
joilla edistetään biologista 
monimuotoisuutta koskevien hyötyjen 
saavuttamista ja potentiaalia vaaditun 
tavoitetason mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 137
Krzysztof Jurgiel

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä pitäen mielessä Euroopan 
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arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
39 artiklassa esitetyt YMP:n yleiset 
tavoitteet; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 138
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin ja selviytymiskykyisempiin 
maatalousjärjestelmiin elintarvikkeiden 
tuottamiseksi ja luonnonarvoltaan 
merkittävän maatalousmaan 
säilyttämiseksi; katsoo, että jäsenvaltioiden 
on varmistettava sellaisten toimien oikea-
aikainen kehittäminen ja käyttöönotto, 
joilla edistetään biologista 
monimuotoisuutta koskevien hyötyjen 
saavuttamista ja potentiaalia vaaditun 
tavoitetason mukaisesti vaikutusarvioinnin 
kohteena olevien tavoitteiden 
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määrittämällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 139
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
sekä viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä että sen tavoitteiden 
saavuttamisessa SEUT-sopimuksen 39 
artiklan mukaisesti; korostaa YMP:n 
vihreän arkkitehtuurin osatekijöiden 
potentiaalia edistettäessä ja kannustettaessa 
siirtymistä kestävämpiin 
maatalousjärjestelmiin elintarvikkeiden 
tuottamiseksi ja luonnonarvoltaan 
merkittävän maatalousmaan 
säilyttämiseksi; katsoo, että jäsenvaltioiden 
on varmistettava sellaisten toimien oikea-
aikainen kehittäminen ja käyttöönotto, 
joilla edistetään biologista 
monimuotoisuutta koskevien hyötyjen 
saavuttamista ja potentiaalia vaaditun 
tavoitetason mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 140
Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 



AM\1222864FI.docx 91/220 PE663.370v01-00

FI

viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa 
yksilöllisesti tai yhteisesti 
aktiiviviljelijöiden siirtymistä kestävämpiin 
maatalousjärjestelmiin elintarvikkeiden 
tuottamiseksi ja luonnonarvoltaan 
merkittävän maatalousmaan 
säilyttämiseksi; katsoo, että jäsenvaltioiden 
on varmistettava sellaisten toimien oikea-
aikainen kehittäminen ja käyttöönotto, 
joilla edistetään biologista 
monimuotoisuutta koskevien hyötyjen 
saavuttamista ja potentiaalia vaaditun 
tavoitetason mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 141
Michal Wiezik, Maria Noichl

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden, mukaan lukien 
geneettinen monimuotoisuus, suojelussa 
ja edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
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mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 142
Colm Markey

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten tieteellisesti järkevien toimien 
oikea-aikainen kehittäminen ja 
käyttöönotto, joilla edistetään biologista 
monimuotoisuutta koskevien hyötyjen 
saavuttamista ja potentiaalia vaaditun 
tavoitetason mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 143
Benoît Lutgen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä roolia 
viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
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edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa 
aktiiviviljelijöiden siirtymistä kestävämpiin 
maatalousjärjestelmiin elintarvikkeiden 
tuottamiseksi ja luonnonarvoltaan 
merkittävän maatalousmaan 
säilyttämiseksi; katsoo, että jäsenvaltioiden 
on varmistettava sellaisten toimien oikea-
aikainen kehittäminen ja käyttöönotto, 
joilla edistetään biologista 
monimuotoisuutta koskevien hyötyjen 
saavuttamista ja potentiaalia vaaditun 
tavoitetason mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 144
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) keskeistä 
roolia viljelysmaiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

5. muistuttaa, että yhteinen 
maatalouspolitiikka (YMP) voi olla yksi 
mutta ei ainoa keino viljelysmaiden 
biologisen monimuotoisuuden suojelussa ja 
edistämisessä; korostaa YMP:n vihreän 
arkkitehtuurin osatekijöiden potentiaalia 
edistettäessä ja kannustettaessa siirtymistä 
kestävämpiin maatalousjärjestelmiin 
elintarvikkeiden tuottamiseksi ja 
luonnonarvoltaan merkittävän 
maatalousmaan säilyttämiseksi; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisten toimien oikea-aikainen 
kehittäminen ja käyttöönotto, joilla 
edistetään biologista monimuotoisuutta 
koskevien hyötyjen saavuttamista ja 
potentiaalia vaaditun tavoitetason 
mukaisesti;

Or. it
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Tarkistus 145
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. luottaa siihen, että YMP:n 
uudistuksessa otetaan huomioon vihreän 
kehityksen ohjelman strategiatavoitteet, ja 
siihen, että YMP:n varoja käytetään 
viisaasti biologisen monimuotoisuuden ja 
ilmaston hyödyksi sijoittamalla julkisia 
varoja toimiin, jotka ovat osoittautuneet 
tehokkaiksi siirtymisessä 
ympäristökestävyyteen; panee kiireesti 
merkille, että tämä on viimeinen tilaisuus 
pysäyttää biologisen monimuotoisuuden 
romahdus ja käsistä karkaavan 
ilmastonmuutoksen kaaos; palauttaa 
mieliin, että viherryttämistoimet 
epäonnistuivat YMP:n 
uudistusneuvotteluissa, koska 
viherryttämisvaatimuksia sovitettiin 
jälkeenpäin jo toteutettaviin toimiin, mikä 
ei johtanut nettopositiiviseen muutokseen 
koko ohjelmakaudella; on huolissaan 
siitä, että jos kansalaisten tehokasta 
muutosta kohti kestävyyttä koskevat 
vuosikymmeniä jatkuneet vaatimukset 
jätetään jälleen huomiotta ja uusi 
valtavien menojen ohjelmakausi ei tuota 
tuloksia biologiseen monimuotoisuuteen 
ja ilmastoon kohdistuvien myönteisten 
vaikutusten alkamisesta, YMP:n menojen 
vähentämistä koskevat vaatimukset 
saattavat kärjistyä;
palauttaa mieliin 
tilintarkastustuomioistuimen huolen 
uudesta toteutusmallista ja vaarasta, että 
biologinen monimuotoisuus ja ilmasto 
eivät muutu tehokkaasti, sekä siitä, että 
YMP:n menoja seurataan ilman, että 
vähennetään esimerkiksi epäolennaisia 
eläinten hyvinvointia koskevia toimia, 
joilla ei ole yhteyttä biologiseen 
monimuotoisuuteen tai ilmastoon; 
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muistuttaa komissiota vastuustaan 
tarkistaa alun perin tähän tarkoitukseen 
tarkoitettujen uusien ja mukautettujen 
toimien, erityisesti uuden 
täytäntöönpanomallin ekojärjestelmien, 
todennäköinen tehokkuus;

Or. en

Tarkistus 146
Michal Wiezik, Maria Noichl

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että viherryttämisen 
mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty 
tehokkaasti ja että tehdyissä valinnoissa ei 
käsitelty heikkouksia eikä tartuttu 
mahdollisuuksiin; toteaa, että esimerkiksi 
maat ja alueet, joilla ei ole lähes mitään 
maisemapiirteitä, pysyivät sellaisina 
ohjelmakauden loppuun asti1 a; kehottaa 
panemaan täytäntöön vihreän 
arkkitehtuurin näyttöön perustuvan 
SWOT- ja tarveanalyysin mukaisesti;
_________________
1 a Komission Slovakian YMP:n 
strategiasuunnitelman suosituksia 
koskevan valmisteluasian mukaan 
Slovakian maatalousmaan lineaaristen 
maisematekijöiden osuus on edelleen 
lähes 0 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 147
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että vesivarojen 
kestävä käyttö ja hoito on tärkeää 
biologisen monimuotoisuuden 
suojelemiseksi ja palauttamiseksi; 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
vahvistamaan tukeaan vaikuttaville ja 
tehokkaille kastelujärjestelmille ja 
kestävälle vesihuollolle;

Or. en

Tarkistus 148
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota 
hyödyntämään välittömästi 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen 
sopeutumisen mahdollisuuksia, joita 
metsien, kosteikkojen, turvemaiden, 
nurmien ja rannikkoekosysteemien 
ennallistaminen tarjoaa, ja sisällyttämään 
luonnon suojelemisen kaikkiin 
asiaankuuluviin EU:n politiikkoihin ja 
ohjelmiin;

Or. en

Tarkistus 149
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on tärkeää suojella 
Euroopan maatalousalaa epäreilulta 
kansainväliseltä kilpailulta; muistuttaa, 
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että biologisen monimuotoisuuden 
edistämiseen liittyvien kunnioitettavien 
tavoitteiden lisäksi on pidettävä mielessä 
kestävän tuotannon tavoite;

Or. it

Tarkistus 150
Michal Wiezik, Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. toteaa, että YMP:ssä ei olla 
onnistuttu edistämään myönteistä 
korrelaatiota tuotannon ja toiminnallisen 
biologisen monimuotoisuuden valikoivan 
parantamisen välillä; korostaa, että 
eläimistön ekosysteemipalvelujen 
tarjoaminen edellyttää, että 
maataloustontilla tarjotaan myrkytön 
ympäristö ja sopiva elinympäristö kohde-
eliöiden kaikille elämänvaiheille: 
pesintään, kasvatukseen ja 
ravinnonsaantiin;

Or. en

Tarkistus 151
Michal Wiezik, Maria Noichl

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. katsoo, että yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan eri uudistuksissa 
tehdyt pienet muutokset eivät ole antaneet 
viljelijöille voimakasta signaalia muuttaa 
käytäntöään, ja katsoo, että merkittävä 
muutos, joka perustuu ilmaston ja 
biologisen monimuotoisuuden kriiseihin, 
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on tarpeen, jotta viljelijät vakuuttuvat 
niiden merkityksestä myös omaan 
liiketoimintaansa ja toimeentuloonsa;

Or. en

Tarkistus 152
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. pitää valitettavana, että YMP ei ole 
onnistunut pysäyttämään vuosikymmeniä 
kestäneen biologisen monimuotoisuuden 
vähenemistä ja että tehomaatalous on 
edelleen pääasiallinen biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen syy; 
korostaa lisäksi, että 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen nro 13/2020 1 a 
mukaan EU:n biodiversiteettistrategiassa 
esitettyjä maataloustavoitetta ja -toimia ei 
voida mitata, mikä vaikeuttaa 
tuloksellisuuden arviointia; korostaa 
siksi, että on tärkeää noudattaa 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, 
joiden mukaan komission olisi 
koordinoitava paremmin vuoteen 2030 
ulottuvaa biodiversiteettistrategiaa, 
parannettava suorien tukien ja 
maaseudun kehittämisen vaikutusta 
viljelyalueiden biologiseen 
monimuotoisuuteen, seurattava 
talousarvion menoja tarkemmin ja 
kehitettävä luotettavia indikaattoreita 
YMP:n vaikutusten arvioimiseksi;
_________________
1 a 
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocIt
em.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-
4C1D-A5D2-03CA1FADE6F8%7d

Or. en
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Tarkistus 153
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. toistaa, että YMP:n suorien 
maataloustukien osuus kaikista EU:n 
maatalousmenoista on noin 70 prosenttia, 
ja pitää valitettavana, että tapa, jolla 
komissio seuraa biologista 
monimuotoisuutta hyödyttäviä YMP:n 
menoja, on epäluotettava, koska siinä 
yliarvioidaan joidenkin toimenpiteiden 
vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen, 
vaikka niiden vaikutus viljelyalueiden 
biologiseen monimuotoisuuteen on 
vähäinen tai tuntematon; korostaa lisäksi, 
että joillakin suoria tukia koskevilla 
vaatimuksilla, erityisesti 
”viherryttämisellä” ja ”täydentävillä 
ehdoilla”, voidaan parantaa biologista 
monimuotoisuutta; pitää kuitenkin 
valitettavana, että komissio ja jäsenvaltiot 
suosivat vaikutuksiltaan vähäisiä 
vaihtoehtoja, kuten kerääjäkasveja tai 
typpeä lisääviä kasveja; on huolissaan 
tilintarkastustuomioistuimen 
tilintarkastajien havainnoista 
täydentävien ehtojen 
seuraamusjärjestelmästä, jolla ei ole 
selkeää vaikutusta viljelyalueiden 
biologiseen monimuotoisuuteen, ja siitä, 
että viherryttämismahdollisuudet olivat 
alikehittyneitä1 a;
_________________
1 a 
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocIt
em.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-
4C1D-A5D2-03CA1FADE6F8%7d

Or. en
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Tarkistus 154
Michal Wiezik, Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. korostaa, että maaseudun 
kehittämisohjelmilla on suurempi 
biologisen monimuotoisuuden potentiaali 
kuin suorilla tuilla; kehottaa 
jäsenvaltioita käyttämään suuren 
vaikutuksen toimenpiteitä, kuten 
tulosperusteisia järjestelmiä, verrattuna 
vähemmän vaativiin ja vähemmän 
hyödyllisiin (”vaaleanvihreisiin”) 
järjestelmiin1 a;
_________________
1 a 
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocIt
em.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-
4C1D-A5D2-03CA1FADE6F8%7d

Or. en

Tarkistus 155
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen, 
keskittyen herkkiin maaseutualueisiin 
(vuoristoalueet, epäsuotuisat alueet, 
saaret ja Natura-alueet), on tärkeää niiden 
biologisen monimuotoisuuden, pölyttäjien 
ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
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monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet; toteaa jälleen, että pölytys 
on ratkaisevan tärkeää 
maataloustuotannon kannalta eikä 
YMP:n ensimmäisestä pilarista annettava 
tuki saisi näin ollen johtaa 
pölytyspalvelujen heikentymiseen tai 
häviämiseen; kehottaa komissiota 
hyväksymään vain sellaisia 
strategiasuunnitelmia, joissa tätä tekijää 
käsitellään asianmukaisesti liittämällä 
ensimmäiseen pilariin olennaisia 
ehdollisuuksia ja ekojärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 156
Martin Häusling

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden, kuten 
meriruohoniittyjen, soiden, 
marskimaiden, niittyjen, vanhojen 
metsien ja aarniometsien, säilyttäminen ja 
ennallistaminen on tärkeää niiden 
biologisen monimuotoisuuden, pölyttäjien 
ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita tekemään biodiversiteetin 
suojelemisesta ja ennalleen 
palauttamisesta ensisijaisen tavoitteensa; 
huomauttaa, että One Planet Summit for 
Biodiversity -huippukokouksessa todettiin, 
että vähintään 30 prosenttia maa-alueista 
ja 30 prosenttia merialueista on suojeltava 
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monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

vuoteen 2030 mennessä1 a; katsoo, että 
jäsenvaltioiden on lisäksi huolehdittava 
siitä, että ne kehittävät YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet, jotta vähintään 10 prosenttia 
viljelymaista voidaan siirtää pois 
tehotuotannon piiristä ja niistä voidaan 
kehittää biodiversiteetiltään rikkaita ja 
suojeltuja alueita; toteaa, että tämä 
voidaan saavuttaa esimerkiksi luopumalla 
kemiallisista aineista sekä suosimalla 
monipuolista peltoviljelyä ja väliaikaista 
kesannolle jättämistä; toteaa, että tässä 
yhteydessä on mahdollisimman laajasti 
tuettava elinympäristöjen 
yhteenliitettävyyttä ja ekologisten 
käytävien luomista, jotta näin voitaisiin 
maksimoida biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

_________________
1 a 
file:///C:/Users/LWietheger/Downloads/R
elev%C3%A9%20des%20annonces%20O
PS%20Biodiversit%C3%A9%20V5%20A
NG.pdf

Or. de

Tarkistus 157
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
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toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden sekä sellaisten 
maatalouskäytäntöjen edistämiseksi, joilla 
tuetaan biologista monimuotoisuutta, 
edistetään elinympäristöjen välisiä 
kestävästi hallittuja yhteyksiä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet tilanteissa, joissa 
vapaaehtoiset toimenpiteet on otettava 
huomioon; korostaa, että sitoutuminen 
moninaisuuteen ei saisi johtaa siihen, että 
alueilla vetäydytään pois 
elintarviketuotannosta, mikä lisäisi 
maatalousmaan saatavuus- ja 
hintapainetta; muistuttaa, että maan 
saatavuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä, 
jotka rajoittavat nuorten viljelijöiden 
tilojen perustamista ja Euroopan 
maatilojen sukupolvenvaihdoksia, joka on 
Euroopan maatalouspolitiikan tärkeä 
tavoite;

Or. en

Tarkistus 158
Simone Schmiedtbauer, Petri Sarvamaa, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Marlene 
Mortler

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden ja 
laajasti hoidetun viljelymaan 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden sekä laajasti hoidetun 
viljelysmaan edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
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biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet; huomauttaa, että laajasti 
hoidetut viljelymaat, kuten 
alppivyöhykkeet ja laidunmaat, laajat 
perinteiset laidunmaat, kuivikeniityt, 
hedelmätarhat, nurmet, jotka on puitu 
korkeintaan kahdesti, sekä satokasvit, on 
otettava huomioon monipuolisena 
maisemana, koska kyseiset ainutlaatuiset 
elinympäristöt voidaan säilyttää vain, jos 
viljelijät viljelevät niitä;

Or. en

Tarkistus 159
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden ja 
pölyttäjien kannalta; korostaa 
mehiläishoitajien roolia, kun otetaan 
huomioon, että mehiläiset pölyttävät 
eniten, minkä vuoksi mehiläishoitajille 
suunnatun rahoitustuen merkitys on 
ratkaisevan tärkeä; kannustaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet edistääkseen monimuotoisia 
alueita koskevia toimenpiteitä, joilla 
tuetaan biologista monimuotoisuutta, 
edistetään elinympäristöjen 
yhteenliitettävyyttä ja maksimoidaan siten 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet; korostaa tässä yhteydessä, 
että näille aloille myönnettävän 
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rahoitustuen säilyttäminen on taattava;

Or. en

Tarkistus 160
Ulrike Müller, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Asger 
Christensen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet; toteaa, että maa- ja 
metsätalouskäytännöt eivät ole 
ristiriidassa monimuotoisten alueiden 
suojelutavoitteiden kanssa sinänsä, ja 
siksi tuotannollinen käyttö on säilytettävä 
vaihtoehtona; korostaa, että 
hyväksyttävien tuotannollisten 
käyttömuotojen osalta on otettava 
huomioon erityiset paikalliset olosuhteet;

Or. en

Tarkistus 161
Mazaly Aguilar
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet; toteaa, että torjunta-
aineiden vähentämisen ja 
maisemaelementtien lisäämisen ei pidä 
tapahtua eurooppalaisen maatalouden 
tuottavuuden kustannuksella ja 
lisäämällä tuontia kolmansista maista;

Or. es

Tarkistus 162
Herbert Dorfmann

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
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toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite 
monimuotoisista alueista, jotka 
hyödyttävät monimuotoisista alueista 
hyödyttää biologista monimuotoisuutta, 
edistetään elinympäristöjen 
yhteenliitettävyyttä ja maksimoidaan siten 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet; korostaa tarvetta arvioida 
mahdollisia kompromisseja ja uusia 
riskejä, jotka liittyvät tuottamattomien 
alueiden lisääntymiseen, erityisesti silloin, 
kun ne yhdistetään kemiallisten 
tuotantopanosten vähentämiseen ja 
suojelualueiden vahvistamiseen;

Or. en

Tarkistus 163
Anne Sander

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet; korostaa, että on tärkeää 
arvioida ei-tuotannollisten alueiden 
lisäämiseen liittyviä vaikutuksia, etenkin 
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kun siihen liittyy kemiallisten 
tuotantopanosten vähentäminen ja 
suojeltujen alueiden vahvistaminen;

Or. fr

Tarkistus 164
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; korostaa, että 
maa- ja metsätalous eivät ole ristiriidassa 
tiukkaa suojelua koskevien 
suojelutavoitteiden kanssa; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet; korostaa tarvetta arvioida 
ei-tuotannollisia alueita ja 
ominaispiirteitä koskevia mahdollisia 
kompromisseja elintarviketurvan, maan 
saatavuuden ja hintojen osalta;

Or. en

Tarkistus 165
Annie Schreijer-Pierik
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta, minkä lisäksi 
tärkeää on myös biologisen 
monimuotoisuuden, pölyttäjien ja 
luonnollisen biologisen tuholaistorjunnan 
kannalta hyödyllisten viljelykäytäntöjen 
ja/tai tuotannollisten ominaispiirteiden 
säilyttäminen ja tukeminen; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
voidaan luoda vapaaehtoisesti 
asianmukainen monimuotoinen alue, 
joka hyödyttää biologista 
monimuotoisuutta kansallisella tasolla, 
edistää elinympäristöjen 
yhteenliitettävyyttä ja maksimoi siten 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

Or. nl

Tarkistus 166
Krzysztof Jurgiel

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 

6. korostaa, että maisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen sekä 
sellaisten maatalouskäytäntöjen ja/tai 
tuottavien ominaispiirteiden säilyttäminen 
ja tukeminen, jotka hyödyttävät biologista 
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jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

monimuotoisuutta, pölyttäjiä ja 
luonnollista biologista tuholaistorjuntaa, 
on tärkeää niiden arvon kannalta 
maatalousmaisemissa; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan vapaaehtoiset 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden sekä biologista 
monimuotoisuutta tukevien 
maatalouskäytäntöjen ja/tai 
tuotannollisten ominaispiirteiden 
edistämiseksi, jotta EU:n tasolla 
saavutetaan tavoite, jonka mukaan 
vähintään 10 prosenttia monimuotoisista 
alueista hyödyttää biologista 
monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 167
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite 
saavuttaa monimuotoisia alueita, jotka 
hyödyttävät biologista monimuotoisuutta, 
edistetään elinympäristöjen 
yhteenliitettävyyttä ja maksimoidaan siten 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät 
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monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

mahdollisuudet; katsoo, että 
tuottamattomien alueiden perustamista 
olisi arvioitava, jotta vältetään 
mahdollisimman paljon kielteisiä 
vaikutuksia nuorten viljelijöiden 
mahdollisuuksiin saada maata;

Or. en

Tarkistus 168
Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet biologista monimuotoisuutta 
edistävien ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden sekä viljelykäytäntöjen 
ja tuotannollisten ominaispiirteiden 
edistämiseksi, jotta EU:n tasolla 
saavutetaan tavoite, jonka mukaan 
vähintään 10 prosenttia monimuotoisista 
alueista hyödyttää biologista 
monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

Or. pt

Tarkistus 169
Benoît Lutgen

Lausuntoluonnos
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6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, sekä 
maatalouskäytäntöjä ja tuotannollisia 
piirteitä, joilla tuetaan biologista 
monimuotoisuutta ja edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 170
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden sekä biologista 
monimuotoisuutta tukevien 
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jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

maatalouskäytäntöjen ja/tai 
tuotannollisten ominaispiirteiden 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 171
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi niin, että 
edistetään elinympäristöjen 
yhteenliitettävyyttä ja maksimoidaan siten 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 172
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet biologisesti monimuotoisten 
ekologisten infrastruktuurien ja 
maisemien ominaispiirteiden 
edistämiseksi, jotta maatilatasolla sekä 
paikallisella, alueellisella ja kansallisella 
tasolla saavutetaan tavoite, jonka mukaan 
vähintään 25 prosenttia monimuotoisista 
alueista hyödyttää biologista 
monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 173
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
hunajakasvien hoidon ja tuholaistorjunnan 
kannalta; kehottaa jäsenvaltioita 
kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
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monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

Or. ro

Tarkistus 174
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 5 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

Or. it

Tarkistus 175
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kansallisella tasolla saavutetaan tavoite, 
jonka mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

6. korostaa, että maatalousmaisemien 
monipuolisten maisemapiirteiden 
säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeää 
niiden biologisen monimuotoisuuden, 
pölyttäjien ja luonnollisen biologisen 
tuholaistorjunnan kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tarvittavat 
toimenpiteet ei-tuotannollisten alueiden ja 
ominaispiirteiden edistämiseksi, jotta 
kollektiivisesti saavutetaan tavoite, jonka 
mukaan vähintään 10 prosenttia 
monimuotoisista alueista hyödyttää 
biologista monimuotoisuutta, edistetään 
elinympäristöjen yhteenliitettävyyttä ja 
maksimoidaan siten biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvät 
mahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 176
Colm Markey

Lausuntoluonnos
6 kohta – a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

a) korostaa, että on tärkeää tukea 
sellaisten (digitaalisten) välineiden 
kehittämistä, jotka mahdollistavat 
älykkään suojelun ja biologisen 
monimuotoisuuden suunnittelun 
maatilojen tasolla ja ylemmillä tasoilla;

Or. en

Tarkistus 177
Colm Markey

Lausuntoluonnos
6 kohta – b alakohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

b) katsoo, että innovoinnin tuominen 
markkinoille edellyttää mahdollistavaa 
sääntely-ympäristöä ja kannustimien 
käyttöönottoa; katsoo, että YMP voisi 
helpottaa digitaalisten viljelytekniikoiden 
käyttöönottoa ja tukea viljelijöitä 
päätöksenteon optimoinnissa;

Or. en

Tarkistus 178
Colm Markey

Lausuntoluonnos
6 kohta – c alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

c) kehottaa luomaan ja tukemaan 
koulutusohjelmia, jotka johtavat hyvään 
käsitykseen sekä agronomisesta suojelusta 
että luonnonsuojelusta;

Or. en

Tarkistus 179
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Asger Christensen

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. panee merkille komission 
ehdotuksen suojeltavan ja tiukasti 
suojeltavan alueen lisäämisestä; panee 
huolestuneena merkille, että komissio 
katsoo pyyntitoiminnan, kuten 
kalastuksen, metsästyksen tai 
metsätalouden, olevan ristiriidassa tiukan 
suojelun kanssa, kuten suojelualueiden 
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nimeämistä koskevia perusteita ja ohjeita 
koskevassa teknisessä 
muistioluonnoksessa todetaan; vaatii, että 
toimet, jotka ovat suojelutavoitteiden 
mukaisia tai edistävät jopa myönteisesti 
luonnon monimuotoisuuden suojelua, on 
edelleen hyväksyttävä alueilla, joilla on 
tiukkaa suojelua; suhtautuu myönteisesti 
biologisesta monimuotoisuudesta 16 
päivänä lokakuuta 2020 annettujen 
neuvoston päätelmien 10 kohtaan, jossa 
korostetaan, että tiukempi suojelutaso 
saattaa sallia ihmisen harjoittaman tietyn 
toiminnan, joka on sopusoinnussa 
suojelualueen suojelutavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 180
Michal Wiezik, Maria Noichl

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että vaikka uskotaan, 
että tulosperusteiset järjestelmät, joihin 
sisältyy sisäinen seuranta, lisäävät 
byrokratiaa ja monimutkaisuutta, monista 
pilottihankkeista saadut kokemukset 
osoittavat, että maanviljelijöiltä saadaan 
melko myönteistä palautetta, että 
maanviljelijät tuntevat omistajuutta ja 
ylpeyttä julkisista hyödykkeistä ja 
luonnosta, jotka ovat tärkeä osa 
kansalaistiedettä, johon sisältyy myös 
lasten koulutus perhetiloilla; korostaa, 
että näitä järjestelmiä on edistettävä ja 
käytettävä paljon nykyistä laajemmassa 
mittakaavassa; toteaa, että ne voidaan 
panna täytäntöön ensimmäisen pilarin 
ekojärjestelmissä, joissa on selkeä 
kannustava tekijä, joka tarjoaa 
täytäntöönpanosta korvauksen, joka on 
suurempi kuin aiheutuneet kustannukset 
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ja tulojen menetykset;

Or. en

Tarkistus 181
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa, että 
maatalousmaisemien ekologinen 
infrastruktuuri on tarpeen biologisen 
monimuotoisuuden ja luonnolle 
varattavan tilan vuoksi; panee merkille 
tämän lähestymistavan moninaiset hyödyt 
ja muistuttaa, että se ei siirrä maata 
tuottamattomaan käyttöön, koska se itse 
asiassa lisää koko järjestelmän 
tuottavuutta edistämällä hyödyllisten 
lajien, kuten tuholaisten luonnollisten 
saalistajien, pölyttäjien ja ruokamultaa 
luovien yhteisöjen, kantoja; toteaa, että 
jotta saavutetaan mahdollisimman suuri 
agroekologinen tehokkuus, kaikki 
tällaiset ekologiset painopistealueet olisi 
perustettava samalle alueelle vuosien 
kuluessa, jotta biologinen 
monimuotoisuus voi kumuloitua;

Or. en

Tarkistus 182
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. panee merkille pölyttäjien 
ratkaisevan tärkeän aseman biologisen 
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monimuotoisuuden, myös maatalouden 
viljelykasvien ja luonnonvaraisten kasvien 
tuottamien satojen, kannalta; on erittäin 
huolissaan pölyttäjien, myös mehiläisten, 
korkeasta kuolleisuudesta, joka on 
dokumentoitu useilla EU:n alueilla; 
kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia varmistamaan kiellettyjen 
tai pölyttäjille haitallisten aineiden käytön 
paremman valvonnan;

Or. bg

Tarkistus 183
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa, että laajaperäiseen 
laiduntamiseen käytettävät laidunmaat 
ovat laiduntavan karjan 
käyttötarkoituksesta riippumatta hyvin 
arvokkaita ja uhanalaisia ekosysteemejä, 
joita on suojeltava ja hoidettava 
asianmukaisella tavalla EU:n tasolla, 
jotta suojellaan biologista 
monimuotoisuutta;

Or. es

Tarkistus 184
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Asger Christensen, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota kiinnittämään 
huomiota rakennetun ympäristön ja 
kaupungistumisen aiheuttamaan 
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biologisen monimuotoisuuden 
vähenemiseen ja toteuttamaan tehokkaita 
toimenpiteitä biologisen 
monimuotoisuuden lisäämiseksi 
kaupunkialueilla, joita olisi tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti maaseutualueiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 185
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että on tärkeää edistää ja 
tukea paikallisten alkuperäisten 
karjarotujen ja perinteisten siementen 
lajikkeiden kasvatusta ja säilyttämistä 
sekä kehittää nykyaikaisia karjarotuja ja 
siemeniä;

Or. en

Tarkistus 186
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että EU:n on 
tehostettava ulkopoliittisia toimiaan 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi ja että kaikkien 
kansainvälisten sopimusten on oltava 
EU:n ilmasto- ja ympäristönormien 
mukaisia;

Or. ro
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Tarkistus 187
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa noudattamaan 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, kun 
hyväksytään pölyttäjiä tukevia 
toimenpiteitä; panee merkille, että 
pelkkään hunajamehiläisten määrään 
perustuva tuki on yksinään täysin 
riittämätöntä pölyttäjien vähenemisen 
pysäyttämiseksi ja että se on tehoton 
pölyttämisen ekosysteemipalvelun 
ylläpitämiseksi, koska mehiläiset 
täydentävät eivätkä korvaa eri 
hyönteislajiryhmien, kuten 
erakkomehiläisten, perhosten, 
kukkakärpästen ja kovakuoriaisten, 
pölytystä1 a; kehottaa jäsenvaltioita 
sisällyttämään strategiasuunnitelmiinsa 
laajan valikoiman toimenpiteitä, jotka 
kohdistuvat eri pölyttäjäryhmiin;
_________________
1 a Lucas A. Garibaldi at al, 2013: Wild 
Pollinators Enhance Fruit Set of Crops 
Regardless of Honey Bee Abundance.

Or. en

Tarkistus 188
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Asger 
Christensen

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että jos 
säilyttämistoimenpiteet rajoittavat 
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yksityisten maiden käyttöä tai vaikuttavat 
kielteisesti maan arvoon, omistajalle on 
myönnettävä riittävä korvaus;

Or. en

Tarkistus 189
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Asger Christensen

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä, mutta 
korostaa, että sen ohella, että sillä on 
yleinen myönteinen vaikutus biologiseen 
monimuotoisuuteen, se on haitallinen 
tehokkuuden kannalta ja että tuotot 
haittaavat muita vihreän kehityksen 
ohjelman ja YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista ja että 
luonnonmukainen maatalous olisi siksi 
nähtävä osana ratkaisua eikä 
ihmelääkkeenä; korostaa, että 
luonnonmukaisen elintarviketuotannon 
kehittämistä on toteutettava tarjontaan ja 
kysyntään perustuvasta lähestymistavasta 
eikä aluetavoitteesta käsin ja sitä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja pyritään tukemaan 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakautta ja oikeudenmukaisia korvauksia 
viljelijöille; korostaa, että 
aluetavoitelähestymistapa uhkaa 
luonnonmukaisen maatalouden 
kannattavuutta ja voi siten lisätä 
riippuvuutta tuista, mikä olisi ristiriidassa 
Pellolta pöytään -strategian tavoitteen 
kanssa, jonka mukaan kestävästä 
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maataloudesta olisi tehtävä kannattava 
liiketoimintamalli eurooppalaisille 
viljelijöille;

Or. en

Tarkistus 190
Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille; huomauttaa kuitenkin, että 
elintarviketurvan varmistaminen EU:ssa 
on elintärkeää ja että luonnonmukaisen 
tuotannon suhteeton lisääminen paitsi 
aiheuttaa EU:n elintarvikejärjestelmän 
tasapainoa horjuttavia peltomaahan 
kohdistuvia paineita myös edellyttää 
paikallisten maataloustuotteiden 
korvaamista tuontituotteilla, jotka eivät 
täytä samoja luonnonmukaista tuotantoa 
tai ympäristön kestävyyttä koskevia 
vaatimuksia kuin EU:n tuotteet;

Or. pt

Tarkistus 191
Mazaly Aguilar
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä ja 
pyytää komissiota harkitsemaan myös 
muiden tuotantomallien, kuten 
integroidun tuotannon tai täsmäviljelyn, 
tarjoamia mahdollisuuksia; korostaa, että 
kestävän elintarviketuotannon kehittämistä 
on täydennettävä tutkimuksella, 
innovoinnilla ja tieteellisellä siirrolla, 
markkinoiden ja toimitusketjun 
kehittämisellä sekä toimenpiteillä, joilla 
edistetään luonnonmukaisten 
elintarvikkeiden kysyntää ja varmistetaan 
sekä luonnonmukaisten tuotteiden 
markkinoiden vakaus että 
oikeudenmukaiset korvaukset viljelijöille; 
korostaa, että tavoite luonnonmukaisen 
tuotannon 25 prosentin osuudesta 
vuoteen 2030 mennessä on kiitettävä ja 
kunnianhimoinen, mutta ei hyväksy sitä, 
että se voidaan säätää pakolliseksi 
lainsäädännössä huomioimatta 
markkinoiden ja niiden kysynnän 
kehitystä;

Or. es

Tarkistus 192
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous 
tunnustetaan vahvaksi osatekijäksi EU:n 
tiellä kohti kestävämpiä 

Poistetaan1 a
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elintarvikejärjestelmiä; korostaa, että 
luonnonmukaisen elintarviketuotannon 
kehittämistä on täydennettävä 
tutkimuksella, innovoinnilla ja 
tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden 
markkinoiden vakaus että 
oikeudenmukaiset korvaukset viljelijöille;

 

_________________
1 a Luonnonmukaisen maatalouden ja 
biologisen monimuotoisuuden tason 
välillä ei sinänsä ole korrelaatiota.

Or. en

Tarkistus 193
Simone Schmiedtbauer, Petri Sarvamaa, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Marlene 
Mortler, Annie Schreijer-Pierik, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille; huomauttaa, että 
luonnonmukaista tuotantoa koskevaa 
EU:n tavoitetta on täydennettävä monilla 
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edistämistoimilla ja näin tehtävä siitä 
tuotanto- ja kulutuskohde, koska muuten 
eurooppalaisten luomuviljelijöiden 
odotetaan kärsivän markkinapaineesta;

Or. en

Tarkistus 194
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous 
elintarviketurvan takaavan perinteisen ja 
muun tyyppisen maatalouden ohella on 
vahva osatekijä EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että jokainen maataloustyyppi 
edistää kestävyyttä ja ruokkii väestöä 
resurssien tehokkaalla käytöllä; korostaa, 
että luonnonmukaisen elintarviketuotannon 
kehittämistä on toteutettava pikemminkin 
alhaalta ylöspäin suuntautuvasta 
lähestymistavasta kuin ylhäältä alaspäin 
suuntautuvasta lähestymistavasta käsin, 
ja sitä on täydennettävä tutkimuksella, 
innovoinnilla ja tieteellisellä siirrolla, 
markkinoiden ja toimitusketjun 
kehittämisellä sekä näin luotava 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

Or. en

Tarkistus 195
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
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7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa luonnonmukaista maataloutta 
koskevan eurooppalaisen 
toimintasuunnitelman merkitystä, jotta 
voidaan saavuttaa 25 prosentin osuus 
luonnonmukaiselle maa-alalle ja lisätä 
agroekologisten käytäntöjen 
käyttöönottoa EU:ssa vuoteen 2030 
mennessä; korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla, 
tieteellisellä tietämyksen siirrolla ja 
neuvontapalveluilla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä, 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille sekä toimenpiteillä, jotka 
tukevat nuoria luomuviljelijöitä;

Or. en

Tarkistus 196
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
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toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille; huomauttaa, että ostovoima 
vaihtelee huomattavasti Euroopan 
unionissa, minkä vuoksi odotetut tulokset 
kysyntäpuolella vaihtelevat 
jäsenvaltioittain;

Or. en

Tarkistus 197
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä, jotta 
voidaan saavuttaa taloudellista kehitystä, 
maaseudun työllisyyttä, 
ympäristönsuojelua ja ilmastotoimia 
koskevat julkisen politiikan tavoitteet; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

Or. ro

Tarkistus 198
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Teuvo Hakkarainen

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille; toteaa kuitenkin, että 
luonnonmukainen maatalous on todettu 
tehottomaksi ja että sen vaikutus 
vesistöihin ja ilmastoon on tehoviljelyä 
suurempi tuotettua epäpuhtaustonnia 
kohti;

Or. fi

Tarkistus 199
Martin Häusling

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja asetuksen 
(EU) 2018/848 mukaisestivahvaksi 
osatekijäksi EU:n tiellä kohti kestävämpiä 
elintarvikejärjestelmiä ja että Euroopan 
komissio haluaa, että vuoteen 2030 
mennessä luonnonmukaisen maatalouden 
osuus nousisi Euroopassa 25 prosenttiin; 
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toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla, 
koulutuksella ja tieteellisellä siirrolla, 
markkinoiden ja toimitusketjun 
kehittämisellä sekä toimenpiteillä, joilla 
edistetään luonnonmukaisten 
elintarvikkeiden kysyntää ja varmistetaan 
sekä luonnonmukaisten tuotteiden 
markkinoiden vakaus että 
oikeudenmukaiset korvaukset viljelijöille;

Or. de

Tarkistus 200
Annie Schreijer-Pierik

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
yhdeksi monesta rakennuspalikasta EU:n 
tiellä kohti kestävämpiä 
elintarvikejärjestelmiä varsinkin 
biologisen monimuotoisuuden kannalta; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämisen on 
oltava markkinavetoista ja että sitä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

Or. nl

Tarkistus 201
Anne Sander
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous sekä 
perhetasolla ja laitumilla tapahtuva 
kotieläinten kasvatus tunnustetaan 
vahvoiksi osatekijöiksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

Or. fr

Tarkistus 202
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Asger Christensen, 
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
toteutettava markkinalähtöisesti, ja sitä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
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luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

Or. en

Tarkistus 203
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
toteutettava markkinalähtöisesti, ja sitä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

Or. en

Tarkistus 204
Krzysztof Jurgiel

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
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vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
toteutettava markkinalähtöisesti, ja sitä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

Or. en

Tarkistus 205
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
yhdeksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
eurooppalaisille viljelijöille;

Or. it

Tarkistus 206
Gilles Lebreton, Francesca Donato, Mara Bizzotto
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous tunnustetaan 
vahvaksi osatekijäksi EU:n tiellä kohti 
kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä; 
korostaa, että luonnonmukaisen 
elintarviketuotannon kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
kysyntää ja varmistetaan sekä 
luonnonmukaisten tuotteiden 
markkinoiden vakaus että 
oikeudenmukaiset korvaukset viljelijöille;

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
luonnonmukainen maatalous, perhetason 
kotieläinten kasvatus ja laidunmaat 
tunnustetaan vahvoiksi osatekijöiksi EU:n 
tiellä kohti kestävämpiä 
elintarvikejärjestelmiä; korostaa, että 
näiden järjestelmien kehittämistä on 
täydennettävä tutkimuksella, innovoinnilla 
ja tieteellisellä siirrolla, markkinoiden ja 
toimitusketjun kehittämisellä sekä 
toimenpiteillä, joilla edistetään kestävien 
elintarvikkeiden kysyntää ja varmistetaan 
sekä maataloustuotteiden markkinoiden 
vakaus että oikeudenmukaiset korvaukset 
viljelijöille;

Or. fr

Tarkistus 207
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että Euroopan mallilla, 
joka koskee monimuotoista 
maatalousalaa ja jossa keskiössä ovat 
perhetilat, varmistetaan edelleen 
elintarvikkeiden laadukas tuotanto, 
paikallinen toimitusketju, hyvät 
maatalouskäytännöt, korkeat 
ympäristönormit ja elinvoimaiset 
maaseutualueet kaikkialla EU:ssa;
katsoo, että jokaisen biologisen 
monimuotoisuuden tason on johdettava 
maataloustuotannon kattavaan 
kestävyyteen ainakin nykyisillä 
tuotantotasoilla; katsoo, että biologinen 
monimuotoisuus ei voi olla tavoite 
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sinänsä; katsoo, että tämä johtuu siitä, 
että biologisen monimuotoisuuden 
lisääntyminen voi tarkoittaa lisäystä 
muun muassa: haitallisissa vieraslajeissa, 
rikkakasveissa, kotieläimiin ja/tai ihmisiin 
siirtyvissä zoonooseissa ja muissa 
kestävyydelle haitallisissa tekijöissä;

Or. en

Tarkistus 208
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Asger Christensen, 
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. toteaa, että maaperän biologinen 
monimuotoisuus kattaa erilaisia 
maaperätyyppejä (kivennäismaita ja 
eloperäisiä maita), jotka tarjoavat 
ekosysteemipalveluja ja julkisia 
hyödykkeitä, mukaan lukien 
elintarviketuotanto, ja joissa eloperäinen 
maa, jolla on runsas typen talteenotto- ja 
veden säilyttämiskapasiteetti, tarjoaa 
hyvät edellytykset biomassan kasvulle 
sateettomina aikoina; korostaa siksi, että 
kuivuutta kestävien luonnonmukaisten 
maiden ilmastonmuutokseen ja 
biologiseen monimuotoisuuteen 
sopeutumisen merkitys on nähtävä 
laajasti ja että niiden olennainen merkitys 
elintarvikkeiden ja biomassan 
turvallisuudelle ja kestävyydelle on 
tunnustettava;

Or. en

Tarkistus 209
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
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7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että luonnonmukainen 
maatalous ei ole ainoa ympäristön 
kannalta kestävä tuotantomenetelmä, ja 
kehottaa komissiota edistämään myös 
muita ympäristöystävällisiä 
tuotantomenetelmiä, kuten yhdennettyä 
tuotantoa, joka on laajalti vakiintunut 
monissa jäsenvaltioissa ja joka optimoi 
luonnonvarojen käytön, suojelee 
maaperää, vettä ja ilmaa sekä edistää 
biologista monimuotoisuutta;

Or. en

Tarkistus 210
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pyytää komissiota tekemään 
tutkimuksen luonnonmukaisten torjunta-
aineiden käytöstä luonnonmukaisessa 
maataloudessa, kun otetaan huomioon 
luonnonmukaisen maatalouden 
mahdollinen yleistyminen Euroopassa ja 
sen asema biologisen monimuotoisuuden 
takaavana kestävänä 
tuotantojärjestelmänä;

Or. es

Tarkistus 211
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. suhtautuu myönteisesti komission 
asettamaan tavoitteeseen, joka koskee 
sertifioidun luonnonmukaisen 
maatalouden alan kehittämistä vuoteen 
2030 mennessä, mutta kehottaa 
asettamaan tavoitteeksi 30 prosenttia, 
jotta voidaan vastata komission 
pyrkimyksiin torjunta-aineiden käytön ja 
riskien maailmanlaajuisesta 
vähentämisestä;

Or. en

Tarkistus 212
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. ehdottaa, että markkinalähtöinen 
luonnonmukaisuuden tavoitekäytävä 
otetaan käyttöön kiinteän tavoitteen 
sijaan perusteellisen ja kattavan 
vaikutustenarvioinnin jälkeen;

Or. en

Tarkistus 213
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. korostaa tarvetta kehittää 
rinnakkain koko luonnonmukaista 
elintarvikeketjua unionin 
luonnonmukaisen tuotannon paikallisen 
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jalostuksen ja jakelun 
mahdollistamiseksi; kehottaa 
tarkistamaan julkisia hankintoja 
koskevaa lainsäädäntöä ja sisällyttämään 
vähintään 30 prosenttia luonnonmukaisia 
ainesosia kouluissa ja muissa julkisissa 
laitoksissa tarjottaviin aterioihin, jotta 
voidaan edistää luonnonmukaista ja 
paikallista elintarviketuotantoa ja edistää 
terveellisempää ruokavaliota luomalla 
elintarvikeympäristö, jonka avulla 
kuluttajat voivat tehdä terveellisen 
valinnan;

Or. en

Tarkistus 214
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. panee merkille, että jäsenvaltiot 
edistävät näiden unionin laajuisten 
tavoitteiden saavuttamista eri tavoin sen 
mukaan, miten paljon niiden luomuala 
kehittyy, ja kehottaa siksi määrittelemään 
kansalliset tavoitteet; korostaa, että näitä 
tavoitteita ei saavuteta ilman vahvaa 
taloudellista tukea, vankkoja 
koulutusohjelmia ja neuvontapalveluja; 
kehottaa jäsenvaltioita muotoilemaan 
tämän seurauksena YMP:n 
strategiasuunnitelmansa ja komissiota 
varmistamaan, että nämä 
strategiasuunnitelmat vastaavat 
tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 215
Anna Deparnay-Grunenberg
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. toteaa, että luonnonmukainen 
viljely on kokonainen tuotantojärjestelmä, 
joka koostuu yksittäisistä tekniikoista; 
kehottaa komissiota seuraamaan 
asianmukaisesti luonnonmukaisen 
tuotannon tavoitteen saavuttamisen 
onnistumista, koska tekniikoiden 
mukauttaminen YMP:n ekojärjestelmiin 
ja viljelijöiden yksittäisten 
agroekologisten tekniikoiden käyttöönotto 
on erittäin myönteistä ja edustaa askelta 
kohti kestävämpää ja, jos niitä sovelletaan 
asianmukaisesti ja oikein yhdistettynä, 
tuottavampaa tuotantoa;

Or. en

Tarkistus 216
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 e. panee merkille elollisen maaperän 
valtavan vaikutuksen maailman 
biologiseen monimuotoisuuteen, kun 
otetaan huomioon niissä asuvien lajien 
kirjo ja valtava määrä; panee merkille 
elollisen, terveellisen ja biologisesti 
monimuotoisen maaperän vahvan 
yhteyden maatilojen tuottavuuteen ja 
kannattavuuteen sekä niiden 
ilmastonmuutoksen sietokykyyn; ottaa 
huomioon, että esimerkiksi kuivuus ei 
vaikuta niin voimakkaasti 
viljelykasveihin, joilla on pitkät 
paalujuuret ja jotka on upotettu 
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multayhteisöjen rakentamaan syvään 
ruokamultaan, jossa sienijuuriyhteydet 
tarjoavat vettä ja ravinteita 
viljelykasveille; ottaa huomioon, että 
tulvat vaikuttavat elävään ja biologisesti 
monimuotoiseen maaperään 
huomattavasti vähemmän, koska 
maaperän makroeliöstö tekee maasta 
ilmavampaa ja paremmin ojitettua; ottaa 
huomioon, että elävät ja biologisesti 
monipuoliset maaperät ovat vähemmän 
alttiita huuhtoutumiselle ja eroosiolle, 
koska sienet ja bakteerit liimaavat 
maaperän hiukkaset yhteen; toteaa, että 
jatkuva kasvillisuus on siksi välttämätöntä 
maaperän eliöstön pitämiseksi elossa sen 
lisäksi, että se suojelee maaperää tuulen, 
sateen ja auringon aiheuttamalta 
fyysiseltä eroosiolta; panee merkille, että 
elollisen maaperän tärkeä sivutuote on 
erityisesti maatumisen sisältämä 
hiilinielutoiminto, humuksen ja näin 
ollen ruokamullan syntyminen, kun taas 
tuotantopanokset ovat kasvien orgaanista 
ainesta ja pintakasvillisuutta; ottaa 
huomioon, että kasvit poistavat juuristaan 
sokereita ja proteiineja ruokkiakseen 
koko maaperäyhteisöä, johon kuuluvat 
ruokamultaa tuottavat mikro-organismit 
rakentavat pitkäketjuisia hiilivetyjä, jotka 
peittävät kivennäismaaperän hiukkaset, ja 
luovat näin suurimman, vaikkakin 
tilapäisen, hiilivaraston valtamerien 
jälkeen;

Or. en

Tarkistus 217
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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7 f. panee merkille Euroopan ja 
maailman maaperän hälyttävästi 
huonontuneen tilan; panee merkille 
kielteiset vaikutukset maaperäyhteisöihin 
ja biologiseen monimuotoisuuteen ja 
niiden toimintoihin, jotka rakentavat 
maaperää ja suojelevat kasveja 
(sienijuurten kautta), mukaan lukien 
ensinnäkin maaperäyhteisöjen 
muuttuminen steriiliksi, joka johtuu 
säännöllisten torjunta-aineiden käytöstä 
maanpinnalla ja maisematasolla 
viljelykasvien tuholaisten tappamiseksi; 
panee toiseksi merkille suoloina 
lisättävien synteettisten lannoitteiden 
kielteiset vaikutukset maaperäyhteisöihin 
sekä ravinteiden ylitarjonnan, mikä 
heikentää kilpailun kautta kasviyhteisön 
koostumusta, pintavesien rehevöitymisen 
ja kalojen kuolemisen myrkyllisiin 
leväkukintoihin; toteaa lisäksi, että 
synteettiset lannoitteet aiheuttavat 
kasvuvastetta kasviyhteisöissä vain silloin, 
kun maaperä on steriiliä tai maaperän 
elämä on vakavasti köyhtynyt; panee 
kolmanneksi merkille hallinnoinnista 
johtuvat vaikutukset, kuten maaperän 
jääminen ilman kasvipeitettä; panee 
lisäksi merkille mikromuovien 
vaikutuksen maaperän biologiseen 
monimuotoisuuteen ja niiden kertymiseen 
elintarvikeketjuun; panee merkille, että 
nämä kuolemaan ja maaperän eroosioon 
johtavat tekijät on korjattava kiireellisesti; 
pitää siksi olennaisen tärkeänä, että 
kaikissa poliittisissa toimissa, esimerkiksi 
YMP:ssä, pyritään ratkaisemaan nämä 
huolenaiheet ja edistämään maaperän 
elinoloja; katsoo, että nämä huolenaiheet 
olisi otettava huomioon myös 
luokitusjärjestelmäasetuksessa;

Or. en

Tarkistus 218
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Daniel Buda, Marlene Mortler
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

8. korostaa, että biologisen 
monimuotoisuuden muutos Euroopan 
metsissä johtuu ensisijaisesti 
ilmastonmuutoksesta, minkä vuoksi 
fossiilisten resurssien nopea käytöstä 
poistaminen on olennaisen tärkeää; 
korostaa aktiivisten ja kestävästi 
hoidettujen metsien merkitystä 
metsäekosysteemien terveydelle ja 
pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa, että on tärkeää käyttää 
kestävästi hoidetuista metsistä peräisin 
olevaa puuta ja puutuotteita, jotta voidaan 
kehittyä hiilineutraaliksi taloudeksi; 
toteaa, että metsiä on mukautettava 
ilmastonmuutokseen ja että siksi on 
välttämätöntä leikata myös kokonaisia 
terveitä puita harvennuksessa ja käyttää 
niitä bioenergiaan; kehottaa torjumaan 
metsien liiallista ”tiukkaa suojelua”, jotta 
metsäekosysteemeistä ei tule ajasta 
riippuva hiilidioksidilähde; korostaa 
peltometsäviljelyn mahdollisuuksia 
parantaa ja edistää ekosysteemipalveluja ja 
viljelysmaiden biologista 
monimuotoisuutta ja samalla parantaa 
maatilojen tuottavuutta;

Or. en

Tarkistus 219
Michal Wiezik, Maria Noichl

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
osoittamisen ja asianmukaisen 
sopeutumisstrategian merkitystä 
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monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

puuntuotantoa varten hoidettavien 
metsäekosysteemien terveydelle ja toistaa, 
että tällaisen hoidon on perustuttava 
konkreettisiin vertailuarvoihin ja 
indikaattoreihin, jotka tukevat paikallista 
metsätietoa ja yhdenmukaistetun 
eurooppalaisen verkkotietojärjestelmän 
yhdistävää seurantajärjestelmää; korostaa 
lisäksi metsittämiskonseptin merkitystä 
metsien ekosysteemien eliniälle; korostaa 
peltometsäviljelyn mahdollisuuksia edistää 
kolmen miljardin puun tavoitetta, parantaa 
ja edistää ekosysteemipalveluja ja 
viljelysmaiden biologista 
monimuotoisuutta ja samalla parantaa 
maatilojen tuottavuutta;

Or. en

Tarkistus 220
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

8. korostaa metsä- ja 
biodiversiteettistrategioiden vahvoja 
yhteyksiä; korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle, 
sillä metsät ovat välttämättömiä 
planeettamme elämää tukeville 
järjestelmille, koska ne kattavat 30 
prosenttia maapallon pinta-alasta ja 
sisältävät 80 prosenttia sen biologisesta 
monimuotoisuudesta; korostaa kestävän 
peltometsäviljelyn mahdollisuuksia 
parantaa ja edistää ekosysteemipalveluja ja 
viljelysmaiden biologista 
monimuotoisuutta ja samalla parantaa 
maatilojen tuottavuutta ja kestävyyttä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
toimenpidepakettia, jolla varmistetaan 
EU:n markkinoille saatettujen tuotteiden 
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toimitusketjujen perustuminen kestävään 
maatalouteen ja metsäkadon 
pysäyttämiseen; kehottaa komissiota 
ehdottamaan toimenpidepakettia, jolla 
varmistetaan EU:n markkinoille 
saatettujen tuotteiden toimitusketjujen 
perustuminen kestävään maatalouteen ja 
metsäkadon pysäyttämiseen;

Or. en

Tarkistus 221
Gilles Lebreton, Francesca Donato, Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta; kiinnittää 
komission ja jäsenvaltioiden huomion 
siihen kiistämättömään tosiasiaan, että 
monien muiden sellaisten 
kauppasopimusten tavoin, joilla pyritään 
helpottamaan merkittävää metsäkatoa 
aiheuttavissa olosuhteissa tuotettujen 
elintarvikkeiden tuontia EU:hun, EU:n ja 
Mercosurin kauppasopimus lisää 
mekaanisesti Euroopan unionin ”tuontiin 
liittyvää metsäkatoa”, mikä on täydessä 
ristiriidassa biodiversiteettistrategian ja 
vihreän kehityksen ohjelman pyrkimysten 
kanssa;

Or. fr

Tarkistus 222
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Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien 
terveydelle, ilmastokestävyydelle ja 
pitkäikäisyydelle sekä sen merkitystä 
tehokkaimpana kehysvälineenä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle, 
mukaan lukien metsien 
monimuotoisuuden ylläpitäminen ja 
parantaminen; kehottaa siksi komissiota 
harkitsemaan asianmukaisesti tätä 
konseptia suunnitellussa EU:n 
metsästrategiassa ja ottamaan sen 
huomioon erityisesti panemalla 
täytäntöön asiaankuuluvat strategiat; 
korostaa, että EU:ssa sovelletut kestävät 
hoitokäytännöt ovat osoittaneet, että ne 
ovat edistäneet biologisen 
monimuotoisuuden suojelua; korostaa 
peltometsäviljelyn mahdollisuuksia 
parantaa ja edistää ekosysteemipalveluja ja 
viljelysmaiden biologista 
monimuotoisuutta ja samalla parantaa 
maatilojen tuottavuutta;

Or. en

Tarkistus 223
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 

8. korostaa luontoon perustuvan 
metsänhoidon osoittamisen merkitystä 
metsäekosysteemien terveydelle ja 
pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle, 
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mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

mukaan lukien metsänomistajien 
koulutus, olemassa olevien 
metsäluontotyyppien säilyttäminen, 
paikalliset tiedotushankkeet ja yleisön 
osallistumisprosessit sekä jatkuvat 
metsittämis- ja 
uudelleenmetsittämisohjelmat; korostaa 
peltometsäviljelyn mahdollisuuksia 
parantaa ja edistää ekosysteemipalveluja ja 
viljelysmaiden biologista 
monimuotoisuutta ja samalla parantaa 
maatilojen tuottavuutta ja 
maanviljelijöiden tuottoja vähintään 30 
vuotta kestävillä sykleillä;

Or. en

Tarkistus 224
Krzysztof Jurgiel

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle 
sekä kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiselle ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman täytäntöönpanolle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta; korostaa, 
että on tärkeää käyttää kestävästi 
hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta 
ja puutuotteita, jotta voidaan saavuttaa 
hiilineutraali talous; toteaa, että metsiä 
on sopeutettava ilmastonmuutokseen 
aktiivisen hoidon avulla;

Or. en
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Tarkistus 225
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien, mukaan 
lukien eläimistön ja kasviston, terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle 
sekä kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiselle ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman täytäntöönpanolle ja 
ilmastonmuutoksen torjumiselle; 
muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat 
vastuussa metsätalouden 
täytäntöönpanosta ja metsätalouden 
toimenpiteiden valinnasta; korostaa 
peltometsäviljelyn mahdollisuuksia 
parantaa ja edistää ekosysteemipalveluja ja 
viljelysmaiden biologista 
monimuotoisuutta ja samalla parantaa 
maatilojen tuottavuutta;

Or. en

Tarkistus 226
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta; korostaa, 
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että EU:n metsästrategialla pyritään 
varmistamaan, että metsät ovat 
jatkossakin keskeisessä asemassa 
taloudellisen, ympäristöllisen ja 
sosiaalisen kestävyyden kannalta ja että 
ne edistävät kiertotalouden kasvua;

Or. ro

Tarkistus 227
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta sekä hiilen 
sitomista ja samalla parantaa maatilojen 
tuottavuutta; toteaa, että metsät voivat 
saavuttaa täyden ilmasto- ja 
ympäristöpotentiaalinsa vain silloin, kun 
niitä hoidetaan kestävästi, ja korostaa 
siksi, että metsätalous on jätettävä 10 
prosenttia kattavien tiukasti suojeltujen 
alueiden ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 228
Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta; varoittaa 
erityisesti, että EU:n ja Mercosurin 
välisellä kauppasopimuksella voi olla 
mekaaninen vaikutus tuonnin mukana 
tapahtuvaan metsien hävittämisen 
lisäämiseen biodiversiteettistrategian ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
vastaisesti;

Or. en

Tarkistus 229
Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta; korostaa 
lisäksi, että on tärkeää kehittää 
uusiutuvan energian tuotantoa 
biomassasta käyttämällä sekä biojätettä 
että biopohjaisia tuotteita;

Or. pt

Tarkistus 230
Emmanouil Fragkos
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta; katsoo, 
että olisi tutkittava mahdollisuutta 
suojella yksityisiä metsämaita 
ympäristöjärjestelyjen tukeman kestävän 
käytön avulla;

Or. el

Tarkistus 231
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta, tuottaa 
enemmän biomassaa ja sitoa enemmän 
ilmakehän hiilidioksidia ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

Or. en

Tarkistus 232
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Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn ja myös 
ruokametsien mahdollisuuksia parantaa ja 
edistää ekosysteemipalveluja ja 
viljelysmaiden biologista 
monimuotoisuutta ja samalla parantaa 
maatilojen tuottavuutta;

Or. el

Tarkistus 233
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn ja 
puunkasvatuksen mahdollisuuksia 
parantaa ja edistää ekosysteemiä ja 
viljelysmaiden biologista 
monimuotoisuutta sekä maatilojen 
tuottavuutta;

Or. it

Tarkistus 234
Martin Häusling

Lausuntoluonnos
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8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa kestävän metsänhoidon 
merkitystä metsäekosysteemien terveydelle 
ja pitkäikäisyydelle sekä metsien 
monitoiminnallisen roolin säilyttämiselle; 
korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

8. korostaa, että metsillä, erityisesti 
vanhoilla metsillä ja aarniometsillä, on 
biodiversiteetin kannalta erityinen 
merkitys ja että niitä on erityisesti 
suojeltava; korostaa peltometsäviljelyn 
mahdollisuuksia parantaa ja edistää 
ekosysteemipalveluja ja viljelysmaiden 
biologista monimuotoisuutta ja samalla 
parantaa maatilojen tuottavuutta;

Or. de

Tarkistus 235
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
8 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) toteaa, että strategiassa 
ehdotetuista hallinnollisista 
toimenpiteistä, erityisesti suojeltujen ja 
tiukasti suojeltujen metsäalueiden 
laajentamisesta, puuttuvat selkeät 
määritelmät ja yksityiskohtaiset 
vaikutustenarvioinnit; korostaa, että 
tarvitaan jäsenvaltioiden ja sidosryhmien 
täysimääräistä osallistumista ja että 
kansalliset edellytykset olisi otettava 
huomioon kehitettäessä strategian 
täytäntöönpanon kannalta tärkeitä 
keskeisiä määritelmiä; korostaa, että olisi 
painotettava enemmän nykyisen EU:n ja 
kansallisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 236
Krzysztof Jurgiel
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Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että tulevaa EU:n 
metsästrategiaa olisi käytettävä 
tärkeimpänä poliittisena kehyksenä, jolla 
koordinoidaan kaikkia metsiin, 
metsätalouteen ja metsäalaan liittyviä 
politiikkoja, myös niitä näkökohtia, jotka 
liittyvät biologiseen monimuotoisuuteen ja 
metsien kestävään hoitoon ja 
monitoiminnallisuuteen sen ytimessä, 
ottaen samalla asianmukaisesti huomioon 
jäsenvaltioiden metsäpolitiikan ja 
metsälainsäädännön vallitsevat roolit ja 
toissijaisuusperiaatteen; korostaa pysyvän 
metsäkomitean sekä metsätaloutta ja 
korkintuotantoa käsittelevän 
kansalaiskeskusteluryhmän tärkeää 
roolia tärkeimpinä 
tiedonvaihtofoorumeina ja lausuntojen, 
neuvonnan ja asiantuntemuksen 
tarjoajana komissiolle metsiin ja 
metsäalaan liittyvistä eri politiikoista ja 
aloitteista; korostaa tarvetta ottaa 
huomioon Euroopan metsien 
monimuotoisuus ja erilaiset 
ominaispiirteet niiden ekologisessa, 
taloudellisessa ja sosiaalisessa 
ulottuvuudessa;

Or. en

Tarkistus 237
Anne Sander

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa myös, että tietyt voimassa 
olevat tai neuvotellut kauppasopimukset, 
kuten EU:n ja Mercosurin välinen 
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kauppasopimus, ovat räikeässä 
ristiriidassa biodiversiteettistrategian 
tavoitteiden kanssa; painottaa siksi, että 
unionin kauppapolitiikkaa on 
yhdenmukaistettava niin, että vältetään 
sellaisten maataloustuotteiden tuonnin 
helpottamista, joiden tuotanto aiheuttaa 
massiivista metsäkatoa tietyillä maailman 
alueilla ja jotka siten aiheuttavat 
merkittävää haittaa biologiselle 
monimuotoisuudelle; muistuttaa lisäksi, 
että on tärkeää varmistaa, että 
kauppasopimuksiin sisältyy kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevia lukuja, joita 
soveltamalla voidaan edistää biologista 
monimuotoisuutta sekä 
yhdenmukaisuutta eurooppalaisten 
kestävyyttä koskevien normien kanssa;

Or. fr

Tarkistus 238
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Martin Häusling

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että ympäristöä, ilmastoa 
ja biologista monimuotoisuutta koskevien 
EU:n tavoitteiden saavuttaminen ei ole 
koskaan mahdollista ilman terveitä 
metsiä; kannustaa siksi toteuttamaan 
toimia, joilla lisätään metsäpeitteisyyttä 
puilla, jotka soveltuvat paikallisiin 
olosuhteisiin ja ekosysteemeihin, 
erityisesti välttäen eksoottisia lajeja, jotka 
ylläpitävät paljon vähemmän paikallista 
biologista monimuotoisuutta; korostaa, 
että myöhemmillä uusilla metsillä ei saa 
olla kielteisiä vaikutuksia olemassa 
olevaan biologiseen monimuotoisuuteen 
tai hiilinieluihin, erityisesti välttämällä 
istuttamista kosteikkoihin ja turvemaihin 
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sekä myös biologisesti monimuotoisiin 
laitumiin ja muuhun luonnonarvoltaan 
merkittävään maahan; korostaa, että 
suojelun, uudelleen metsittämisen ja 
metsittämisen olisi oltava EU:n tulevan 
metsästrategian keskipisteenä ja että olisi 
käytettävä alueelle ja ympäristöön sopivia 
puulajeja;

Or. en

Tarkistus 239
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa maaperästrategian ja 
biodiversiteettistrategian vahvoja 
yhteyksiä; korostaa vesi- ja 
maaperäekosysteemien merkitystä 
maataloustuotannon kestävyydelle sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiselle ja 
siihen sopeutumiselle ja kehottaa 
jäsenvaltioita omaksumaan kestäviä 
veden ja maaperän hallintakäytäntöjä ja 
investointeja osana YMP:n kansallisia 
strategiasuunnitelmia; pitää valitettavana, 
että yli 60 prosenttia Euroopan 
maaperästä on epäterveessä tilassa; 
suhtautuu myönteisesti EU:n maaperän 
seurantakeskuksen ja EU:n maanhoitoa 
elämän hoitona käsittelevän operaation 
käynnistämiseen, missä 
kunnianhimoisena tavoitteena on 
varmistaa, että 75 prosenttia maaperästä 
on tervettä vuoteen 2030 mennessä ja että 
se voi tarjota keskeisiä 
ekosysteemipalveluja;

Or. en

Tarkistus 240
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Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että on tärkeää lisätä 
biologista monimuotoisuutta 
maatalousjärjestelmissä kaikilla tasoilla 
pelloista maisemiin; pitää olennaisen 
tärkeänä vahvistaa tieteellistä tutkimusta 
maatalouskäytäntöjen, ekologisten 
prosessien ja ekosysteemipalvelujen 
välisistä suhteista, edistää innovatiivisten 
käytännön ratkaisujen kehittämistä ja 
aluekohtaista tietämystä, jota tarvitaan 
ekosysteemipalvelujen edistämiseksi 
monenlaisissa ekologisissa yhteyksissä;

Or. en

Tarkistus 241
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Asger Christensen

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa terveen maaperän 
merkitystä biologiselle 
monimuotoisuudelle, metsien 
muuttamiselle ja maatalouden 
ekosysteemipalveluille ja ottaa huomioon 
alueen olemassa olevat osaamis- ja 
tietopuutteet; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan maaperän 
ekosysteemipalvelujen lisätutkimusta ja 
mukauttamaan asiaankuuluvia nykyisiä 
rahoitusohjelmia tällaisten 
tutkimushankkeiden helpottamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 242
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kannustamaan 
maanviljelijöitä, metsänomistajia sekä 
kansallisia ja paikallisia viranomaisia 
lisäämään metsäpeitteisyyttä erityisesti 
alueilla, jotka eivät sovellu 
elintarviketuotantoon, ja alueilla, jotka 
sijaitsevat kaupunkialueiden 
läheisyydessä, haitallisten 
lämpövaikutusten ja saasteiden 
vähentämiseksi ja metsäkadon 
hillitsemiseksi;

Or. en

Tarkistus 243
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että kaikki 
maansuojelutavoitteet ovat riittävän 
joustavia, jotta täytäntöönpanossa 
voidaan ottaa huomioon kunkin maan 
tarkat olosuhteet ja mahdollisuudet ja että 
tiukka suojelu on vapaaehtoinen 
vaihtoehto maanomistajille ja 
metsänomistajille;

Or. en
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Tarkistus 244
Michal Wiezik, Maria Noichl

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. on samaa mieltä Forest Europen1 a 
kanssa siitä, että metsien kestävää hoitoa 
koskevilla yleiseurooppalaisilla 
indikaattoreilla ei voida arvioida metsien 
biologisen monimuotoisuuden 
vähenemistä määrällisesti, ja ehdottaa 
uusien tai mukautettujen indikaattorien 
kehittämistä;
_________________
1 a Forest Europe, 2015: Goals for 
European Forests, saatavilla: 
https://foresteurope.org/wp-
content/uploads/2016/11/MID_TERM_Ev
aluatG2020T_2015.pdf

Or. en

Tarkistus 245
Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer, Elsi Katainen, Mazaly 
Aguilar, Christine Schneider, Ulrike Müller

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että kestävän 
metsänhoidon edistäminen EU:ssa on 
vaikuttanut myönteisesti metsiin ja 
metsäolosuhteisiin sekä 
maaseutualueiden elinkeinoihin ja EU:n 
metsien biologiseen monimuotoisuuteen;

Or. en

Tarkistus 246
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Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Martin Häusling

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. painottaa, että tarvitaan EU-tason 
tavoitteita heikkokuntoisten metsien 
ennalleen palauttamiseksi, jotta niiden 
täysimääräinen ekologinen toimivuus 
voidaan elvyttää; panee merkille, että 
luonnonläheiset hoitokäytännöt ovat 
sopivimpia näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi; muistuttaa, että 
erityyppisillä metsän hakkuutavoilla on 
erilaisia vaikutuksia metsien maaperän 
laatuun ja suojelun tasoon; katsoo, että 
laajojen alueiden avohakkuu on 
ylivoimaisesti vahingollisin menetelmä, 
koska se poistaa suuren osan maaperästä 
peräisin olevasta orgaanisesta aineksesta 
ja juurista, aiheuttaa maaperän hiilen 
vapautumista ja vahingoittaa 
merkittävästi metsän monimutkaista 
rakennetta ja siitä riippuvaisia 
ekosysteemejä sekä aiheuttaa valtavia 
ravinteiden ylijäämiä, jotka johtavat 
kalojen kuolemiin, mikä johtuu maaperän 
voimakkaasta eroosiosta suurilla lohkoilla 
ja usein jyrkistä kaltevuuksista;

Or. en

Tarkistus 247
Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer, Elsi Katainen, Mazaly 
Aguilar, Christine Schneider, Ulrike Müller

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. toteaa, että pitkäaikaiset julkiset ja 
yksityiset investoinnit metsien kestävän 
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hoidon ja käytön vahvistamiseen, jossa 
keskitytään yhtäläisesti metsien 
sosiaalisiin, ympäristöön liittyviin ja 
taloudellisiin hyötyihin, voivat auttaa 
varmistamaan metsien selviytymiskyvyn ja 
sopeutumiskyvyn sekä kiertotalouteen 
siirtymisen ja biologisen 
monimuotoisuuden edistämisen;

Or. en

Tarkistus 248
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. muistuttaa, että eurooppalaiset 
alkuperäiskansat katsovat, että vanhoissa 
metsissä toimiva nykyaikainen 
metsätalous uhkaa heidän 
elämäntapaansa1 a; kehottaa ottamaan 
tämän asianmukaisesti huomioon EU:n 
metsästrategiassa, joka perustuu 
biodiversiteettistrategiaan;
_________________
1 a Saamelaisten EU:n metsästrategian 
etenemissuunnitelman kuulemiseen 
antaman vastauksen mukaan 
saamelaiskulttuurin suurimmat haasteet 
ovat maananastus esimerkiksi uusiutuvan 
energian hankkeissa ja nykyaikainen 
metsätalous. Muun muassa modernin 
metsätalouden vuoksi ruokavaroista, 
kuten arvokkaasta jäkälästä vanhoissa 
metsissä, on tullut niukka resurssi. 
Tämän seurauksena saamelaiset joutuvat 
ruokkimaan eläimiä rehulla, joka on 
kallista eikä pitkällä aikavälillä 
taloudellisesti kannattavaa.

Or. en
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Tarkistus 249
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa jäsenvaltioita 
parantamaan kansallista lainsäädäntöä 
laittomalta hakkuulta ja biologisen 
monimuotoisuuden häviämiseltä 
suojautumiseksi tai tarvittaessa 
vahvistamaan suojautumista;

Or. en

Tarkistus 250
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Martin Häusling

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. korostaa, että vuonna 2017 vain 26 
prosenttia metsälajeista ja 15 prosenttia 
metsäluontotyypeistä oli suojelun 
kannalta suotuisassa tilassa EU:ssa, eikä 
niissä ole havaittu minkäänlaista 
muutosta parempaan suuntaan; kehottaa 
komissiota ehdottamaan kattavaa 
lainsäädäntöä EU:n ekosysteemien, myös 
metsien, ekologisesta tilasta ja asettamaan 
tavoitteeksi, että 30 prosenttia EU:n 
metsistä on vuonna 2030 suojeltuja ja että 
niiden ekologinen tila tuolloin on hyvä; 
toteaa biologisen monimuotoisuuden 
merkityksen sen varmistamisessa, että 
metsäekosysteemit säilyvät terveinä ja 
sopeutumiskykyisinä; korostaa Natura 
2000 -alueiden merkitystä; toteaa silti, 
että näiden alueiden hoitoon ja tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvitaan riittävästi 
taloudellisia resursseja; kehottaa siksi 
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lisäämään asianmukaisesti Life-ohjelman 
määrärahoja;

Or. en

Tarkistus 251
Michal Wiezik, Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. korostaa, että metsävarojen 
hyödyntäminen useilla alueilla on 
saavuttanut kestämättömän tason ja 
haittaa sekä ilmastoa että biologista 
monimuotoisuutta koskevia tavoitteita ja 
puuntuotantoa varten hoidettujen metsien 
huoltopalveluja; korostaa, että 
sadonkorjuun lisääntyminen johtaa 
korjatun alueen kasvuun1 a, mikä uhkaa 
ekosysteemejä, joilla on ensisijaisesti ollut 
muita tehtäviä, kuten juomaveden 
suojelu, tulvien tai lumivyöryjen torjunta, 
luonnonsuojelu, tutkimus, poronhoito tai 
virkistys;
_________________
1 a Ceccherini, G., Duveiller, G., Grassi,G. 
et al. Abrupt increase in harvested forest 
area over Europe after 2015. Nature 583, 
72–77 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2438-y

Or. en

Tarkistus 252
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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8 c. toteaa, että monilla viljelijöillä ei 
ole tietämystä peltometsäviljelystä; 
pyytääkin komissiota edistämään EU:n 
laajuisia erityisiä koulutusohjelmia, jotta 
viljelijät tulevat tietoisiksi sen hyödyistä ja 
puukasviston käytännön yhdistämisestä 
maatalouteen paikallisella, alueellisella ja 
globaalilla tasolla;

Or. en

Tarkistus 253
Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer, Elsi Katainen, Mazaly 
Aguilar, Christine Schneider, Ulrike Müller

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. korostaa kestävien ja terveiden 
metsäekosysteemien, kuten eläimistön ja 
kasviston, merkitystä metsien tarjoamien 
useiden ekosysteemipalvelujen, kuten 
biologisen monimuotoisuuden, puhtaan 
ilman, veden, terveellisen maaperän ja 
puun ja muiden raaka-aineiden, 
tarjonnan ylläpitämiseksi ja 
tehostamiseksi;

Or. en

Tarkistus 254
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Martin Häusling

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. palauttaa mieliin eron 
luonnollisen, biologisesti monimuotoisen 
vanhan metsän sekä sellaisten 
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yhtenäisten, lajistoltaan köyhtyneiden 
istuttujen metsien välillä, jotka ovat usein 
geneettisesti samankaltaisten ja/tai 
eksoottisten lajien monokulttuureja, jotka 
tukevat huomattavasti vähemmän 
biologista monimuotoisuutta kuin 
alkuperäiset metsät; toteaa lisäksi, että 
istutusnäkökohtiin on sisällytettävä 
biologisen monimuotoisuuden, erityisesti 
geneettisen monimuotoisuuden, korkea 
taso, koska istutus laajentaa tuholais- ja 
tautihyökkäysten riskiä; ottaa huomioon, 
että suuret puut ja koskemattomat vanhat 
metsät muodostavat olennaisen 
luontotyypin, jollaista ei löydy 
nuoremmista hoidetuista metsistä; 
korostaa siksi tarvetta suojella 
aarniometsiä EU:ssa; panee merkille, 
ettei EU:ssa ole määritelmää 
aarniometsille, ja kehottaa komissiota 
lisäämään tällaisen määritelmän EU:n 
tulevaan metsästrategiaan;

Or. en

Tarkistus 255
Michal Wiezik, Maria Noichl

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. korostaa, että useissa EU:n 
arvokkaissa 
peltometsätalousjärjestelmissä 
uudistuminen on vaikeutunut, joka johtuu 
myös puiden lukumäärää tai 
latvuspeittävyyttä koskevista ehdoista; 
ehdottaa, että 3 miljardin puun 
tavoitteeseen sisältyy myös tietoinen 
valinta, jolla mahdollistetaan 
metsänhoitojärjestelmien, kuten 
dehesojen, montadojen tai 
Fennoskandian hakamaiden, 
palauttaminen ja uudistaminen, 
mukautetaan karjan tiheyttä ja luodaan 
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karjattomia uudistusalueita, joista 
YMP:ssä ei rankaista vaan päinvastoin 
kannustetaan näiden järjestelmien 
säilyttämiseen uudistamiseen, eikä 
ainoastaan puiden istuttamiseen alueille, 
joissa niitä ei ole;

Or. en

Tarkistus 256
Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer, Elsi Katainen, Mazaly 
Aguilar, Christine Schneider, Ulrike Müller

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. huomauttaa, että EU:n ympäristö-, 
ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteita ei 
voida koskaan saavuttaa ilman 
monitoimisia, terveitä ja kestävästi 
hoidettuja metsiä, joissa sovelletaan 
pitkän aikavälin perspektiiviä, ja 
elinkelpoista metsäteollisuutta;

Or. en

Tarkistus 257
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 e. huomauttaa, että kolmen miljardin 
puun tavoitteesta ei pitäisi johtaa 
aarniometsän ja biologisesti 
monimuotoisen vanhan metsän 
korvaamiseen lajistoltaan köyhtyneillä 
uusilla metsäviljelmillä, koska tämä olisi 
haitallista yleisen tavoitteen kannalta; 
katsoo, että kaupunkialueiden ja 
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taajamien lähialueiden, mukaan lukien 
entiset teollisuus- ja kunnostusmaat, 
soveltuisivat erityisesti tähän 
tarkoitukseen, samoin kuin 
maatalousmaa, jota käytetään erityisesti 
peltometsäviljelyyn ja sekakäyttöön ja 
joka tarjoaa ympäristönsuojelun 
synergiaa, luoden käytäviä, joissa 
käytetään biologisesti monimuotoisia 
peltorajoja ja yhdistetään luonnoltaan 
rikkaita alueita; huomauttaa myös, että 
luonnonarvoltaan merkittävien alueiden 
ja hiilinielujen metsitystä olisi vältettävä; 
muistuttaa, että metsästrategian olisi 
kuuluttava vihreän kehityksen ohjelman 
biodiversiteettistrategian piiriin ja että 
niiden on oltava täysin yhdenmukaisia ja 
johdonmukaisia;

Or. en

Tarkistus 258
Michal Wiezik, Maria Noichl

Lausuntoluonnos
8 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 e. korostaa, että bioenergia-alan 
säilyttämisen ja edelleen edistämisen 
valinta voisi johtaa siihen, että hoidossa 
valittaisiin vuorottelujakson lyhentäminen 
tai nopeasti kasvavia lajeja, mikä 
heikentää puun laatua ja tuotteiden arvoa 
sekä uhkaa puuteollisuutta; toteaa, että 
biodiversiteettistrategiassa ehdotettu 
kokonaisten puiden energiakäytön 
rajoittamista koskeva ratkaisu on tärkeä 
myös puuteollisuuden kannalta;

Or. en

Tarkistus 259
Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer, Elsi Katainen, Mazaly 
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Aguilar, Christine Schneider, Ulrike Müller

Lausuntoluonnos
8 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 e. korostaa, että on kehitettävä 
johdonmukainen lähestymistapa 
biologisen monimuotoisuuden suojelun ja 
ilmastonsuojelun yhdistämiseksi 
kukoistavalla metsäalalla ja 
biotaloudessa;

Or. en

Tarkistus 260
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 f. panee merkille, että biologinen 
monimuotoisuus on lisääntynyt vuosien 
mittaan, ja muistuttaa siksi biologisen 
monimuotoisuuden hyödyistä, jotka 
liittyvät siihen, että puut kasvavat 
pidempään, ja toteaa myös, että on 
tärkeää jättää vanhemmat puut ja 
erityisesti sallia vanhojen 
alkuperäispuiden säilyminen 
metsätalousmatriisissa; panee merkille 
monilajisten metsien merkityksen ja 
hoidettujen metsien metsittämisen 
edistämisen; muistuttaa, että vanhemmat 
puut ja vanhojen metsien 
hajoamisprosessit tukevat itsessään monia 
lajeja, minkä vuoksi ne olisi sisällytettävä 
biodiversiteettistrategiaan;

Or. en
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Tarkistus 261
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
8 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 f. katsoo, että metsitysaloitteiden 
tukemisessa olisi keskityttävä 
kokonaisvaltaisiin lähestymistapoihin, 
joissa otetaan huomioon myös paikalliset 
taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet ja 
paikallisyhteisöt ja suositaan kestäviä 
sekametsiä ja terveellisiä metsiä;

Or. en

Tarkistus 262
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Martin Häusling

Lausuntoluonnos
8 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 g. panee merkille, että kestävää 
hoitoa ei ole määritelty, ja suhtautuu 
myönteisesti komission pyrkimyksiin 
määritellä hoitokriteerit; panee merkille, 
että Forest Europe -prosessissa ei ole 
saavutettu objektiivisia ja todistettavissa 
olevia EU:n kestäviä 
metsänhoitoperiaatteita, joita 
sovellettaisiin EU:n hoidetuissa metsissä, 
ja että nykyisillä määrittelemättömillä 
metsien kestävän hoidon 
lähestymistavoilla ei ole pystytty estämään 
ongelmallista ja intensiivistä 
metsänhoitoa EU:ssa; korostaa, että EU:n 
luontolainsäädännön soveltamisalaan 
kuuluvien metsäluontotyyppien ja -lajien 
suojelun tasossa ei ole merkittäviä 
merkkejä parantumisesta1 a;
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_________________
1 a 
https://www.eea.europa.eu/publications/st
ate-of-nature-in-the-eu-2020.

Or. en

Tarkistus 263
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Martin Häusling

Lausuntoluonnos
8 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 h. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
vuoksi esiintyy useammin luonnontuhoja, 
kuten kuivuutta, tulvia, myrskyjä, 
tuholaisvahinkoja, eroosiota ja 
metsäpaloja, jotka vahingoittavat EU:n 
metsiä; korostaa tässä yhteydessä, että 
tällaisia tuhoja on ehkäistävä paremmin 
tekemällä metsistä kestävämpiä 
esimerkiksi dynaamisen 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja 
luontoon vahvemmin perustuvan hoidon 
avulla ja tarjoamalla tuhoalueille 
parempia tukimekanismeja, jotta ne 
voidaan palauttaa ennalleen; panee 
merkille, että yhden lajin 
monokulttuuriviljelmät eivät ole 
läheskään niin kestäviä tuholaisia ja 
tauteja vastaan tai kuivuutta ja tulipaloja 
vastaan, joten niitä ei pitäisi tukea EU:n 
varoista; korostaa YMP:n ja 
metsätaloustoimenpiteiden ratkaisevaa 
merkitystä EU:n metsästrategian 
täytäntöönpanossa mutta pitää 
valitettavana, että monikaan jäsenvaltio ei 
hyödynnä näitä keinoja; kannustaa 
jatkamaan metsätaloustoimenpiteitä 
YMP:n puitteissa vuosina 2021–2027 ja 
keskittymään erityisesti sen tukemiseen, 
että siirrytään kestävämpiin käytäntöihin, 
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jotka edistävät luonnon 
monimuotoisuutta, kuten jatkuva 
kasvatus ja luonnonläheiset 
hoitokäytännöt; korostaa, että tarvitaan 
muita helposti saatavilla olevia, hyvin 
koordinoituja ja merkittäviä EU:n 
rahoitusmekanismeja;

Or. en

Tarkistus 264
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden vaikutuksen merkitystä 
maataloustuotannon vakauden ja 
viljelijöiden tulojen kestävyyden kannalta; 
katsoo, että edistystä on tapahtunut 
häpeällisen vähän sekä AGRI- ja SANTE-
pääosastoissa että torjunta-aineiden 
käyttöä koskevan direktiivin kansallisissa 
toimintasuunnitelmissa, jotka olivat jo 
vuosikymmenen myöhässä, mikä 
tarkoittaa näiden toimijoiden yhteistä 
politiikan epäonnistumista; toteaa, että 
torjunta-aineiden käyttö on itse asiassa 
lisääntynyt tuhlatun ajan myötä; korostaa 
kiireellisesti, että kemiallisten torjunta-
aineiden käyttöä ja riskejä on vähennettävä 
huomattavasti, jotta biologinen 
monimuotoisuus säilyisi, ja että EU-
kansalaiset, jotka kuluttavat tuloksena 
saatuja elintarvikkeita, ovat vaatineet sitä 
jo vuosikymmenten ajan (Eurostat); 
korostaa integroidun torjunnan ja muiden 
agroekologisten lähestymistapojen ja 
tekniikoiden keskeistä roolia torjunta-
aineriippuvuuden ja niiden käytön 
vähentämisessä ja kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sitä sovelletaan ja sen 
täytäntöönpanoa arvioidaan 
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järjestelmällisesti; korostaa, että viljelijät 
tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä; varoittaa komissiota 
ja jäsenvaltioita siitä, että vuosikymmenen 
edistämistoimien odotus ei ole 
toteuttamiskelpoinen poliittinen 
vaihtoehto, koska tämä on viimeinen 
mahdollisuus toimia kaikkein 
tuhoisimman ilmastonmuutoksen ja 
kaikkein vahingollisimman biologisen 
monimuotoisuuden romahtamisen 
estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 265
Benoît Lutgen

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä elintarviketurvan, 
maataloustuotannon vakauden ja 
viljelijöiden tulojen kestävyyden kannalta; 
katsoo, että vaikka edistystä on tapahtunut, 
kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä ja 
riskejä on vähennettävä huomattavasti 
samalla, kun kehitetään turvallisia, 
tehokkaita ja kohtuuhintaisia 
vaihtoehtoja; korostaa integroidun 
torjunnan keskeistä roolia torjunta-
aineriippuvuuden vähentämisessä ja 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä, 
jotka mahdollistavat torjunta-aineiden 
vastustuskyvyn hallinnan, sekä 
tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon 
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torjunta-aineiden käytön haitalliset 
vaikutukset viljelijöiden terveyteen 
kehittämällä Euroopan tasolla tai 
kansallisella tasolla korvausrahaston 
viljelijöille, jotka kärsivät näiden 
tuotteiden käyttöön liittyvistä taudeista; 
tällainen rahasto rahoitetaan näiden 
tuotteiden tuottajien maksuosuuksista;

Or. en

Tarkistus 266
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden, elintarviketurvan ja 
viljelijöiden tulojen kestävyyden kannalta; 
katsoo, että vaikka edistystä on tapahtunut, 
haitallisempien kemiallisten torjunta-
aineiden käyttöä ja riskejä on vähennettävä 
huomattavasti; korostaa integroidun 
torjunnan ja vihreän bioteknologian 
keskeistä roolia torjunta-aineriippuvuuden 
vähentämisessä ja kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sitä sovelletaan ja sen 
täytäntöönpanoa arvioidaan 
järjestelmällisesti; korostaa, että viljelijät 
tarvitsevat laajemman valikoiman 
tehokkaampia kasvinsuojeluratkaisuja ja -
menetelmiä sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä kemiallisten ja 
luonnonmukaisten torjunta-aineiden 
käytössä; pitää valitettavana, että 
kasvinsuojelutuotteiden asteittaisen 
vähentämisen rinnalla ei ole tarjottu 
vaihtoehtoja, joiden avulla viljelijät 
voisivat torjua tehokkaasti uusia tauteja ja 
sairauksia;

Or. es
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Tarkistus 267
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Asger Christensen

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, tarvitaan 
lisätoimia torjunta-aineiden käytön 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja 
lieventämiseksi; korostaa integroidun 
torjunnan keskeistä roolia torjunta-
aineriippuvuuden vähentämisessä ja 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä; korostaa, että 
torjunta-aineiden käytön ja riskien 
merkittävä vähentäminen edellyttää, että 
käytettävissä on turvallisempia 
vaihtoehtoja, jotta voidaan varmistaa 
toimivan keinovalikoiman saatavuus ja 
tehostaa käyttöä digitaali- ja täsmäviljelyn 
kaltaisilla välineillä, mutta tarvitaan myös 
kestävämpiä lajikkeita, jotka edellyttävät 
vähemmän panostusta vakaan sadon 
varmistamiseksi; korostaa uusien 
jalostustekniikoiden merkitystä, jotta 
tällaisia lajikkeita on saatavilla ilman 
aiheetonta viivytystä;

Or. en

Tarkistus 268
Martin Häusling
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Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä 
maataloustuotannon vakauden ja 
viljelijöiden tulojen kestävyyden kannalta; 
katsoo, että vaikka edistystä on 
tapahtunut, kemiallisten torjunta-
aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman 
valikoiman kasvinsuojeluratkaisuja ja -
menetelmiä sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

9. korostaa, että torjunta-aineiden 
käyttö vaikuttaa merkittävästi 
lajimonimuotoisuuteen; katsoo, että 
synteettisten lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä on 
vähennettävä huomattavasti 
mahdollisimman pian; korostaa, että 
erityisesti neonikotinoidien markkinoilta 
vetäminen on välttämätöntä ja toteaa, 
ettei glyfosaatin käytölle saa myöntää 
jatkolupaa ja että poikkeuslupien 
myöntäminen on lopetettava; korostaa 
integroidun torjunnan mahdollista 
keskeistä roolia torjunta-aineriippuvuuden 
vähentämisessä ja kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sitä sovelletaan ja sen 
täytäntöönpanoa arvioidaan 
järjestelmällisesti; korostaa, että viljelijöille 
on tarjottava koulutusta ja 
neuvontajärjestelmiä, jotka tukevat heitä 
siirtymässä synteettisistä lannoitteista ja 
torjunta-aineista agroekologisten 
maanviljelymenetelmien käyttöön;

Or. de

Tarkistus 269
Krzysztof Jurgiel

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä elintarviketurvan, 
maataloustuotannon vakauden, 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja 
viljelijöiden tulojen kestävyyden kannalta; 
katsoo, että vaikka edistystä on tapahtunut, 
kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä ja 
riskejä on vähennettävä edelleen ja 
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torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

kehitettävä myös vaihtoehtoisia kestävän 
suojelun tekniikoita; korostaa integroidun 
torjunnan keskeistä roolia torjunta-
aineriippuvuuden vähentämisessä ja 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti ja että tästä 
integroidusta tuotantojärjestelmästä 
peräisin olevista tuotteista maksetaan 
riittävästi; korostaa, että viljelijät 
tarvitsevat asianmukaisen valikoiman 
turvallisia, tehokkaita ja kohtuuhintaisia 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
(kemiallisia, biologisia, fyysisiä ja niin 
edelleen) sekä tehostettuja tutkimus-, 
innovointi-, koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 270
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että koska 
torjunta-aineiden ja lannoitteiden 
käytössä on huomattavia eroja 
jäsenvaltioissa,1 a torjunta-aineiden ja 
lannoitteiden mielivaltainen 
vähentäminen 50 prosentilla on väärä 
poliittinen väline; katsoo, että tietyt 
torjunta-aineiden ja lannoitteiden 
pitoisuudet ovat perusteltuja kestävyyden 
ja talouden kannalta; korostaa integroidun 
torjunnan keskeistä roolia torjunta-
aineriippuvuuden vähentämisessä ja 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
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kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä1 b; 
kyseenalaistaa viljelijöihin, 
veronmaksajiin ja jäsenvaltioihin 
kohdistuvat taloudelliset vaikutukset ja 
taloudelliset rasitteet;
_________________
1 a Käytettävissä olevista 
tilastotietokannoista saatuihin tietoihin 
perustuvat laskelmat osoittavat, että 
jäsenvaltioiden välillä on huomattavia 
eroja torjunta-aineiden käytön 
keskiarvossa, sillä ero on 20-kertainen 
keskimäärin eniten torjunta-aineita 
käyttävän jäsenvaltion ja keskimäärin 
vähinten torjunta-aineita käyttävän 
jäsenvaltion välillä.
1 b Maanviljelijöillä on yleensä 
ylivoimainen tietämys maataloudesta, ja 
he eivät pidä byrokratian lisäämisestä ja 
velvollisuuksista.,

Or. en

Tarkistus 271
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti yhdessä ja 
kehitettävä vaihtoehtoisia kestävän 
suojelun tekniikoita; korostaa integroidun 
torjunnan keskeistä roolia torjunta-
aineriippuvuuden vähentämisessä ja 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat asianmukaisen 
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neuvontajärjestelmiä; valikoiman turvallisia, tehokkaita ja 
kohtuuhintaisia kasvinsuojeluratkaisuja ja 
-menetelmiä, erityistä tukea 
investoinneille kestäviin 
maataloustuotantomenetelmiin sekä 
tehostettuja tutkimus-, innovointi-, 
koulutus- ja neuvontajärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 272
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä elintarviketurvan, 
maataloustuotannon vakauden, 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja 
viljelijöiden tulojen kestävyyden kannalta; 
katsoo, että vaikka edistystä on tapahtunut, 
kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä ja 
riskejä on vähennettävä edelleen ja 
kehitettävä vaihtoehtoisia kestävän 
suojelun tekniikoita; korostaa integroidun 
torjunnan keskeistä roolia torjunta-
aineriippuvuuden vähentämisessä ja 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja tutkimus-, innovointi-, 
koulutus- ja neuvontajärjestelmiä; 
korostaa, että on myös parannettava 
uusien ja parempien vähäriskisten 
tehoaineiden saatavuutta;

Or. en

Tarkistus 273
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Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
ja metsätalouden vakauden ja viljelijöiden 
ja metsänomistajien tulojen kestävyyden 
kannalta; katsoo, että vaikka edistystä on 
tapahtunut, kemiallisten torjunta-aineiden 
riskejä on vähennettävä huomattavasti; 
korostaa, että torjunta-aineiden ja 
lannoitteiden osalta vähennystavoitteissa 
on otettava huomioon jo saavutetut 
tulokset ja näiden aineiden nykyinen 
tosiasiallinen käyttö jäsenvaltioissa; 
korostaa integroidun torjunnan keskeistä 
roolia torjunta-aineriippuvuuden 
vähentämisessä ja kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sitä sovelletaan ja sen 
täytäntöönpanoa arvioidaan 
järjestelmällisesti; korostaa, että viljelijät 
tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 274
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden, viljelijöiden tulojen kestävyyden 
ja elintarviketurvan kannalta; katsoo, että 
vaikka edistystä on tapahtunut, 
kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä ja 
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vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

riskejä on vähennettävä huomattavasti; 
korostaa integroidun torjunnan keskeistä 
roolia torjunta-aineriippuvuuden 
vähentämisessä ja kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sitä sovelletaan ja sen 
täytäntöönpanoa arvioidaan 
järjestelmällisesti; korostaa, että integroitu 
torjunta vaatii laajemman valikoiman 
turvallisia, tehokkaita ja kohtuuhintaisia 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä; korostaa, että 
kaikkien vähennystavoitteiden olisi oltava 
markkinalähtöisiä, ja ehdottaa 
tavoitekäytäviä tiukkojen tavoitteiden 
sijaan;

Or. en

Tarkistus 275
Simone Schmiedtbauer, Petri Sarvamaa, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Marlene 
Mortler, Annie Schreijer-Pierik, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä edelleen ja kehitettävä myös 
vaihtoehtoisia kestävän suojelun 
tekniikoita; korostaa integroidun torjunnan 
keskeistä roolia torjunta-aineriippuvuuden 
vähentämisessä ja kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että sitä sovelletaan, sen 
täytäntöönpanoa arvioidaan 
järjestelmällisesti ja tästä integroidusta 
tuotantojärjestelmästä peräisin olevista 
tuotteista maksetaan riittävästi; korostaa, 
että viljelijät tarvitsevat laajemman 
valikoiman kasvinsuojeluratkaisuja ja -
menetelmiä sekä tehostettuja koulutus- ja 
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neuvontajärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 276
Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Annie 
Schreijer-Pierik, Anne Sander

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, vaarallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti, mutta 
korostaa, että tämän toimenpiteen 
vaikutuksia on arvioitava; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan, myös uusien 
biologisten torjunta-aineiden saatavuuden 
avulla, ja sen täytäntöönpanoa arvioidaan 
järjestelmällisesti; korostaa, että viljelijät 
tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 277
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja - 9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
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välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä, 
erityistä investointitukea kestäviä 
maatalouskäytäntöjä varten sekä 
tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

Or. ro

Tarkistus 278
Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä enemmän, minkä lisäksi on 
kehitettävä vaihtoehtoisia kestäviä 
suojelutekniikoita; korostaa integroidun 
torjunnan keskeistä roolia torjunta-
aineriippuvuuden vähentämisessä ja 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;
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Or. pt

Tarkistus 279
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti ottaen samalla 
huomioon viime vuosikymmenen aikana 
tehdyt vähennykset; korostaa integroidun 
torjunnan keskeistä roolia torjunta-
aineriippuvuuden vähentämisessä ja 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 280
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja turvallisuuden sekä 
viljelijöiden tulojen kestävyyden kannalta; 
katsoo, että vaikka merkittävää edistystä 
on tapahtunut, on jatkettava ponnisteluja 
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vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

niiden käytön ja käytöstä aiheutuvien 
riskien vähentämiseksi; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

Or. it

Tarkistus 281
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä vähintään 50 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 282
Michal Wiezik, Maria Noichl



AM\1222864FI.docx 185/220 PE663.370v01-00

FI

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa kasvinsuojeluaineiden ja -
välineiden merkitystä maataloustuotannon 
vakauden ja viljelijöiden tulojen 
kestävyyden kannalta; katsoo, että vaikka 
edistystä on tapahtunut, kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä on 
vähennettävä huomattavasti; korostaa 
integroidun torjunnan keskeistä roolia 
torjunta-aineriippuvuuden vähentämisessä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

9. korostaa integroidun 
tuholaistorjunnan ja -välineiden 
merkitystä maataloustuotannon vakauden 
ja viljelijöiden tulojen kestävyyden 
kannalta; katsoo, että vaikka edistystä on 
tapahtunut, kemiallisten torjunta-aineiden 
käyttöä ja riskejä on vähennettävä 
huomattavasti; korostaa integroidun 
torjunnan keskeistä roolia torjunta-
aineriippuvuuden vähentämisessä ja 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
sitä sovelletaan ja sen täytäntöönpanoa 
arvioidaan järjestelmällisesti; korostaa, että 
viljelijät tarvitsevat laajemman valikoiman 
kasvinsuojeluratkaisuja ja -menetelmiä 
sekä tehostettuja koulutus- ja 
neuvontajärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 283
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
9 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

korostaa tarvetta edistää eurooppalaista 
tutkimusta, jotta löydetään yhä 
tehokkaampia kasvinsuojeluaineita, joilla 
on yhä pienempi vaikutus biologiseen 
monimuotoisuuteen;

Or. it

Tarkistus 284
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että useimmissa 
yksityisissä hankintasopimuksissa 
vaaditaan jo kirjausta siitä, kuinka paljon 
kutakin ainetta käytetään kullekin 
viljelykasville ajan mittaan, ja silti YMP:n 
mukaisissa ehdoissa on vaadittu vain 
vähäisiä toimia (tehoaineen laillisuus 
EU:ssa, turvallinen varastointi ja laitteet) 
vuodesta 2003 lähtien, eikä muutoksia ole 
tehty; panee merkille, että nykyaikaisen, 
esteettömän ja kaikkialle ulottuvan 
teknologian (esimerkiksi älypuhelinten) 
avulla tällainen tietojen säilyttäminen on 
helppoa ja helpottaa torjunta-aineiden 
käytön vähentämistä sekä onnistumisen 
seurantaa;

Or. en

Tarkistus 285
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. on huolissaan tiedetysti 
haitallisten aineiden, myös 
neonikotinoidien, huomattavasta käytöstä 
hätätapauksen perusteella; korostaa, että 
on tärkeää, että rajoituksien ja kieltojen 
ohella tarjotaan tukea, 
asiantuntijaneuvontaa ja tietämyksen 
siirtoa vaihtoehtojen käytöstä ja ennen 
kaikkea parannetusta käytännöstä, jolla 
lievennetään tuholaisten leviämistä ja 
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 
luonnollisia vihollisia, mukaan lukien 
elinympäristöjen luominen hyödyllistä 
eläimistöä varten;
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Or. en

Tarkistus 286
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. katsoo, että torjunta-aineiden 
käytön ja riskien vähentämistä koskevilla 
strategian tavoitteilla edistetään 
ympäristöystävällisiä innovatiivisia 
ratkaisuja kasvinsuojeluun, kuten uusien 
biologisten tehoaineiden kehittämistä, 
luonnollisten torjunta-aineiden 
torjuntamenetelmien edistämistä, 
täsmällisempiä ja tehokkaampia 
levitystekniikoita ja epidemiologisia 
malleja tuholaisten ja tautien 
tehokkaampaan torjuntaan, mikä 
vähentää torjunta-aineiden tarvetta;

Or. en

Tarkistus 287
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Asger Christensen

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen vähentää ravinnehävikkiä; 
korostaa, että ravinnehävikin 
vähentämistä koskevassa strategiassa olisi 
keskityttävä ensisijaisesti siihen, että 
viljelijät voivat tehostaa ravinteiden 
hallintaa, ja korostaa innovatiivisten 
teknologioiden ja ratkaisujen merkitystä 
tältä osin; kehottaa lisäksi ottamaan 
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strategiassa huomioon eri lannoitteiden 
ilmasto- ja ympäristövaikutukset;

Or. en

Tarkistus 288
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Carmen Avram

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. muistuttaa, että 
kasvinsuojeluaineiden tehokkaan 
vähentämisen aikaansaamiseksi unionin 
on sovellettava kaikkia käytettävissään 
olevia välineitä sulkematta pois 
bioteknologian tarjoamia välineitä, joihin 
sisältyy uusia genomitekniikoita, joille 
olisi luotava lainsäädäntökehys niiden 
täytäntöönpanemiseksi EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 289
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
riittävän tehokkaiden 
kasvinsuojeluaineiden saatavuuden 
välttämällä lupien myöntämisen 
viivästymiset, jotta voidaan torjua uusia 
tuholaisia ja tauteja, ja varmistamaan 
tieteeseen perustuvan ja 
yhdenmukaistetun lähestymistavan 
kasvinsuojeluaineiden saatavuuteen 
kaikkialla EU:ssa;

Or. en
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Tarkistus 290
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kannustaa painokkaasti 
jäsenvaltioita suunnittelemaan 
taloudellisia korvauksia niille nimetyille 
suojelun ja tiukan suojelun alueille sekä 
suojelu- ja säilyttämistoimenpiteille, jotka 
ovat tukikelpoisia omien 
ympäristöjärjestelmiensä mukaisesti, jotta 
voidaan saavuttaa ne viljelijät ja 
metsänomistajat, joita 
tuotantokustannusten nousu koskee;

Or. en

Tarkistus 291
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. suhtautuu myönteisesti Europolin 
ja jäsenvaltioiden yhteisiin toimiin, joilla 
torjutaan kolmansista maista peräisin 
olevien kasvinsuojeluaineiden laitonta 
tuontia, mutta on erittäin huolestunut 
tällaisen tuonnin jatkumisesta, joka 
vaikuttaa myös ympäristöön ja 
biologiseen monimuotoisuuteen EU:ssa;

Or. bg

Tarkistus 292
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, 
Hilde Vautmans
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Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa täsmäviljelyn roolia 
biologisen monimuotoisuuden suojelussa, 
koska se auttaa vähentämään torjunta-
aineiden, lannoitteiden ja veden käyttöä, 
ja edellyttää siksi vahvaa tukea tälle 
uudelle tuotantomallille yhteisen 
maatalouspolitiikan avulla;

Or. en

Tarkistus 293
Teuvo Hakkarainen

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kehottaa Euroopan unionia 
asettamaan EU:hun tuotaville tuotteille 
samat kemiallisten torjunta-aineiden sekä 
kasvinsuojeluaineiden ja -välineiden 
käytön vähentämistä koskevat 
vaatimukset kuin EU:ssa valmistetuille 
tuotteille, jotta eurooppalaiset viljelijät 
eivät joudu epäsuotuisaan asemaan;

Or. fi

Tarkistus 294
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. pyytää komissiota edistämään ja 
vauhdittamaan biologisten torjunta-



AM\1222864FI.docx 191/220 PE663.370v01-00

FI

aineiden kaltaisten sellaisten 
kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymismenettelyjä, jotka voivat 
tarjota todellisen vaihtoehdon 
kemiallisille torjunta-aineille;

Or. es

Tarkistus 295
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. panee merkille, että perinteinen ja 
vanhentunut kemiallisten torjunta-
aineiden lähestymistapa on puutteellinen, 
koska on biologinen väistämättömyys, että 
nopeasti lisääntyvä ja nopeasti kehittyvä 
tehoaineiden vastustuskyky johtaa 
kemiallisten kilpavarusteluun, jossa 
maanviljelijät ja biologinen 
monimuotoisuus ovat suurimmat 
häviäjät; panee lisäksi merkille, että 
torjunta-aineiden vastustuskyky on 
lisääntynyt ja niiden käyttö on vähentynyt 
entisestään vuosikymmenten aikana, mikä 
johtuu siitä, että liian suurilla alueilla on 
käytetty järjestelmällisesti ja toistuvasti 
liian paljon tuotteita;
toteaa, että biologisen monimuotoisuuden 
romahtamisen ja tuholaisten 
vastustuskyvyn välttämiseksi olisi 
noudatettava toimintahierarkiaa torjunta-
aineiden kestävästä käytöstä annetun 
direktiivin 2009/128/EY liitteessä III 
mainittujen kahdeksan integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteen mukaisesti; 
toteaa, että kemiallisia torjunta-aineita 
käytetään vasta viimeisenä keinona 
sellaisten käytäntöjen jälkeen, jotka ovat 
vaihtoehtoisia kemiallisille torjunta-
aineille, ja että on vältettävä käyttöä 
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kokonaisilla pelto- tai maisema-alueilla, 
mikä pyyhkii pois kokonaisia 
maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden eliöyhteisöjä:
a) rakenne- tai kulttuuriohjaus: vältetään 
laajamittaisia monokulttuureja, jotka 
houkuttelevat ainoastaan tuholaisia; 
pienempien, monipuolisten lohkojen 
käyttö, pidempien viljelykiertojen 
harjoittaminen tuholaisten 
lisääntymissyklien katkaisemiseksi; 
biologisesti monipuolinen istutus, 
esimerkiksi moniviljely 
(polykulttuuriviljelmät), kylvö 
peiteviljelykasveilla, kylvöalustatekniikat 
ja niin edelleen.
b) fyysinen ja mekaaninen ohjaus: matala 
kyntäminen, muun muassa rikkakasvien 
siemenpankin häirinnän välttäminen, 
rikkakasvien torjuntaan rivien välissä ja 
niiden sisällä käytettävä mukautettu kone, 
jollaista käytetään luonnonmukaisessa 
viljelyssä, rikkakasvien torjunta liekin tai 
höyryn avulla ja niin edelleen.
c) biologinen ohjaus: kannustetaan tai 
otetaan käyttöön luonnollisia vihollisia, 
kuten lintuja, hyönteisiä, mukaan lukien 
paratisoideja, sukkulamatoja, sieniä ja 
niin edelleen. Lajirikkaassa 
järjestelmässä ne säätelevät 
automaattisesti tuholaiskantoja, koska 
yksikään laji ei ole hallitsevassa 
asemassa. Suotuisia lajeja voidaan 
houkutella järjestelmään käyttämällä 
ekologista infrastruktuuria, kuten 
luonnonvaraisten kukkien vyöhykkeitä 
(GAEC-vaatimus 9/ALE, 
ympäristöohjelmat tai maatalouden 
ympäristötoimet);
d) vähäriskiset torjunta-aineet tai 
luonnontuotteet, joita käytetään 
säästeliäästi ja jotka on suunnattu 
paikkoihin ja aikoihin, joissa tuholaisia 
esiintyy (esimerkiksi luonnonmukaista 
tuotantoa koskevan asetuksen liitteessä 
luetellut);
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e) viimeisenä keinona kemialliset 
torjunta-aineet, joita käytetään 
säästeliäästi ja jotka on suunnattu 
tuholaisten esiintymiseen, mutta ei 
koskaan yleisenä levityksenä. Jos edellä 
mainittuja toimia noudatetaan, niiden 
käyttötarve vähenee huomattavasti.
Tämä noudattaa ”monta pientä vasaraa” 
-periaatetta, jota käytetään 
agroekologisissa lähestymistavoissa, 
joissa hyödynnetään toiminnallisen 
biologisen monimuotoisuuden ja 
hyödyllisten lajien edistämiseen 
tuholaiskantojen sääntelemiseksi sen 
sijaan, että turvauduttaisiin säännöllisesti 
kemialliseen ”pommiin”, joka itse asiassa 
tekee järjestelmästä alttiimman 
myöhemmille tuholaisten aiheuttamille 
tuhoille;

Or. en

Tarkistus 296
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. korostaa, että lannoitteiden 
liiallinen käyttö aiheuttaa ilman, 
maaperän ja veden pilaantumista ja 
ilmastovaikutuksia, mikä vaikuttaa 
kielteisesti biologiseen 
monimuotoisuuteen; muistuttaa, että 
ravintoaineet ovat välttämättömiä 
maataloustuotannon ja terveellisen 
maaperän säilyttämisen kannalta; 
kehottaa jäsenvaltioita esittämään 
strategisissa suunnitelmissaan 
toimenpiteitä, joilla edistetään ravinteiden 
tehokasta hallintaa ja kiertoa, sekä 
tukemaan voimakkaasti maatilojen 
neuvonantajien ja viljelijöiden 
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koulutusta; korostaa, että ravinteiden 
paremmasta hallinnasta on sekä 
taloudellista että ympäristöön liittyvää 
hyötyä;

Or. en

Tarkistus 297
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Carmen Avram, Isabel 
Carvalhais

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. kehottaa komissiota laatimaan 
asianmukaisen sääntelykehyksen, jolla 
nopeutetaan uusien kasvien terveyttä 
koskevien ratkaisujen, muun muassa 
kasvinsuojeluaineiden, joilla on 
vähäisemmät ympäristövaikutukset, kuten 
vähäriskisten aineiden tai bioratkaisujen, 
käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistus 298
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. suhtautuu myönteisesti toimiin 
myrkyttömän tulevaisuuden 
aikaansaamiseksi ja kehottaa näin ollen 
vähentämään torjunta-aineiden käyttöä 
70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä; 
suhtautuu myönteisesti välitavoitteisiin 
torjunta-aineiden käytön vähentämiseksi 
30–50 prosentilla vuoteen 2025 
mennessä;
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kemiallisten torjunta-aineiden 
asteittainen poistaminen vuoteen 2035 
mennessä, kuten eurooppalaisessa 
kansalaisaloitteessa vaaditaan1 a;
_________________
1 a Eurooppalainen kansalaisaloite 
”Pelastakaa mehiläiset ja maanviljelijät! 
Maatalous mehiläisille suotuisaksi 
terveen ympäristön puolesta”, 
https://europa.eu/citizens-
initiative/initiatives/details/2019/000016_f
i

Or. en

Tarkistus 299
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 d. korostaa hyödyllisten lajien roolia 
maatalouden ekosysteemissä, erityisesti 
tuholaisten torjunnassa mutta myös 
pölytyksessä, kasvien ja maaperän 
suojelussa ja niin edelleen, ja että 
valtavirtaiset viljelyekosysteemit köyhtyvät 
tyypillisesti luonnollisista vihollislajeista 
torjunta-aineiden käytön seurauksena, 
mikä pakottaa viljelijät lisääntyneeseen 
torjunta-aineiden käytön kierteeseen; 
panee merkille taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät hyödyt, joita syntyy, 
kun tuotantopanosten riippuvuuskierre 
poistetaan käyttämällä agroekologisia 
tekniikoita, sekä tiedon jakamisen, 
erityisesti vertaiskeskustelun, ja 
koulutuksen tarpeen;

Or. en
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Tarkistus 300
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 e. panee merkille, että laaja-alaisten 
torjunta-aineiden, erityisesti levittämällä 
niitä kokonaiselle pelto- tai 
maisematasolle, laajamittainen ja 
järjestelmällinen käyttö hävittää 
hyödyllisten lajien kannat sekä tarkoitetut 
tuholaislajit; tämä jättää maatalouden 
ekosysteemin alttiiksi seuraavalle, joko 
samasta tai toisesta tuholaislajista 
johtuvalle tuholle, jota hyötysaalistajat 
olisivat muuten voineet torjua;
toteaa myös, että hyönteismyrkkyjen, 
joilla on tällainen vaikutus hyödyllisten 
lajien kantaan, kuten glyfosaatin, 
laajamittainen käyttö vahingoittaa myös 
näitä hyönteissaalistajia, koska ne ovat 
riippuvaisia myös pelloilla ja pellon 
reunoilla kasvavien luonnonvaraisten 
kukkien siitepölystä ravinnon saamiseksi;

Or. en

Tarkistus 301
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 f. toteaa, että 
luonnonkukkasekoitusten oikea valinta 
voi houkutella ja ylläpitää 
hyönteissaalistajia ja parasitoideja 
maanviljelijän (ja naapureiden) hyödyksi 
hyönteisten tarjoaman lisääntyneen 
pölytyksen lisäksi; tutkimukset osoittavat, 
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että tuotto on noussut jopa 
kolmanneksen1 a, ja näihin 
kenttätutkimuksiin osallistuneet 
maanviljelijät pitivät toimintaa niin 
onnistuneena, että he kouluttavat 
edelleenkin vertaisryhmiä toistamaan 
tuloksia tieteellisen tutkimushankkeen 
päättymisen jälkeen;
panee merkille systemaattisten 
rikkakasvien torjunta-aineiden käytön 
vaikutukset pölyttäjiin pelto- tai 
maisematasolla – ei ainoastaan johtuen 
mahdollisesta välittömästä 
myrkyllisyydestä vaan myös siitä, että 
maisemasta poistetaan luonnonkukkien 
tarjoamat mesi- ja siitepölylähteet 
pelloilta ja pellon reunoilta;
_________________
1 a Waeckers et al (2017) osoittivat sadon 
kasvun vehnän (12 prosenttia), herneen 
(24 prosenttia) ja porkkanan (34 
prosenttia) osalta.

Or. en

Tarkistus 302
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 g. panee merkille tuotantopanosalan 
omiin kaupallisin etuihin pohjautuvat 
epätoivoiset pyrkimykset säilyttää 
viljelijöiden riippuvuus heidän 
tuotteistaan ja turvautua alan 
rahoittamaan pseudotieteeseen ja 
epätieteellisiin, vertaisarvioimattomiin 
”tutkimuksiin”; kehottaa toimijoita 
pysyttäytymään tosiasioihin perustuvassa 
näytössä ja vertaisarvioidussa tieteessä, 
mikä osoittaa muun muassa seuraavaa:
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a) agroekologisten järjestelmien 
kannattavuus voi olla tavanomaisia 
järjestelmiä suurempi (monien 
esimerkkien metatutkimus3 a;
b) vaikka tuotto ei yksin määrää 
maatilojen tuloja ja voi vaihdella jopa 10–
20 prosenttia suhteellisen vakainakin 
vuosina, oikeilla agroekologisilla 
tekniikoilla ja perinteisten kemiallisten 
torjunta-aineiden vaihtoehdoilla torjunta-
aineiden käytön laajamittaiset 
vähennykset ovat jo mahdollisia tuottoa 
menettämättä3 b;
c) useat tutkimukset osoittavat, että 
torjunta-aineita voidaan leikata 30–95 
prosentilla, eikä niillä ole mitään 
vaikutusta satoon, mikä osoittaa, että niitä 
käytetään tällä aivan liikaa3 c, mikä viittaa 
siihen, että suurimmasta osasta 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä ei ole 
mitään hyötyä ja että maanviljelijät 
tuhlaavat rahojaan, kun taas oheisvauriot 
vaikuttavat merkittävästi biologiseen 
monimuotoisuuteen;
d) käyttämällä viljelymaata biologisesti 
monipuolisten ekologisten 
infrastruktuurien luomiseen hyödylliset 
lajit tehostavat ekosysteemin toimintoja, 
kuten pölytystä ja tuholaistorjuntaa, mikä 
lisää koko järjestelmän tuottoja ja 
tuottavuutta3 d;
e) että yhdistämällä torjunta-aineiden 
vähentämistoimenpiteet, kuten integroitu 
tuholaistorjunta, keskinäisiin rahastoihin, 
viljelijät ovat vakuutettuja tuholaisten 
aiheuttamien tuhojen riskejä vastaan ja 
tuholaisten vähentämistoimenpiteiden 
käyttöönotto paranee3 e;
_________________
3 a J.D. van der Ploeg et al., 2019. ”The 
economic potential of agroecology: 
Empirical evidence from Europe”, 
Journal of Rural Studies, 
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.
003
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3 b 1) Tamburini et. al, 2020. ”Agricultural 
diversification promotes multiple 
ecosystem services without compromising 
yield.” Science Advances; 2) Jacquet et al, 
2011; 3) Lechenet et al, 2017.
3 c Jopa 95 prosentin vähennys 
kemiallisten kasvinsuojeluaineiden 
käytössä seuraavissa tutkimuksissa: 1) 
Furlan et al, 2016. ”Risk assessment of 
maize damage by wireworms (Coleoptera: 
Elateridae) as the first step in 
implementing IPM and in reducing the 
environmental impact of soil 
insecticides.” Environ Sci Pollut Res, 
24:236–251; ja 2) Furlan et al, 2017. 
”Risk assessment of soil-pest damage to 
grain maize in Europe within the 
framework of IPM.” Crop Protection, 97: 
52–59. 3) 30 prosentin vähennys 
kasvinsuojeluaineiden käytössä 
seuraavassa tutkimuksessa: Lechenet et 
al, 2017. ”Reducing pesticide use while 
preserving crop productivity and 
profitability on arable farms.” Nature 
Plants 3, 17008; 4) 42 prosentin vähennys 
kasvinsuojeluaineiden käytössä 
seuraavassa tutkimuksessa: Jacquet et al, 
2011. ”An economic analysis of the 
possibility of reducing pesticides in 
French field crops.” Ecological 
economics, 70(9), 1638–1648. 5) 
Hollantilainen meta-tutkimus/katsaus, 
jossa jopa 90 prosentin vähennys 
kemiallisten kasvinsuojeluaineiden 
käytössä: Bianchi et al, 2013, 
”Opportunities and limitations for 
functional agrobiodiversity in the 
European context.” Environmental 
Science & Policy, 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1462901112002523; Huom. Kuudesta 
vuodesta neljän aikana perunan ja 
vehnän viljelyssä ei tarvittu kemiallisia 
hyönteismyrkkyjä, ks. Van Rijn et al., 
2011, 80 prosentin vähennys 
hyönteismyrkyissä jopa 15 vuoden ajan 
perunan ja vehnän viljelyssä. 6) Skevas, 
T., & Lansink, A. O. (2014). ”Reducing 
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pesticide use and pesticide impact by 
productivity growth: the case of Dutch 
arable farming.” Journal of agricultural 
economics, 65(1), 191–211. 7) INRA:n 
katsaus glyfosaatin vaihtoehdoista: 
http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-
les-decisions/Etudes/Toutes-les-
actualites/Usages-et-alternatives-au-
glyphosate 
3 d AGRI-EIP (AGRI-pääosasto, 2017) 
Wäckers et al 2017, viittaus: Wäckers, 
F.L., van Rijn, P.C.J. (2012). ”Pick and 
Mix: selecting flowering plants to meet 
requirements of target biological control 
insects.” Teoksessa: Biodiversity and 
Insect Pests, G. Gurr (ed) Wiley 
Blackwell, s. 139–165; Campbell et al 
(2012) ”Realizing multiple ecosystem 
services based on the response of three 
beneficial insect groups to floral traits 
and trait diversity.” Basic and Applied 
Ecology 13:363–370; Olson, D., Wäckers, 
F.L. (2007) ”Management of field 
margins to maximize multiple ecological 
services.” Journal of Applied Ecology 
44:13–21;
3 e Furlan et al, 2014. ”Difesa integrata 
del mais: come applicarla in campo.” 
L’Informatore Agrario, 9, Supplemento 
Difesa delle Colture, 11–14. Furlan et al, 
2011. ”Difesa integrata del mais: come 
effettuarla nelle prime fasi.” 
L’Informatore Agrario, 7, Supplemento 
Difesa delle Colture: 15–19. Ferro G., 
Furlan L. (2012) ”Mais: strategie a 
confronto per contenere gli elateridi”, 42, 
L’Informatore Agrario, 42, Supplemento 
Difesa delle Colture: 63–67.

Or. en

Tarkistus 303
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
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9 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 h. panee merkille, että 
sääntelykehyksessä ei ole huomioitu 
torjunta-aineiden väistämättömiä 
vaikutuksia muihin kuin torjuttaviin 
lajeihin, kuten ilmaan ja veteen 
kulkeutumista, maaperän kestävyyttä ja 
laajempia ekosysteemivaikutuksia, 
erityisesti pölyttäjiin ja muihin hyönteisiin 
sekä muihin maanviljelyn kannalta 
hyödyllisiin hyönteisiin, kuten tuholaisten 
saalistajiin; panee merkille ”hyönteisten 
joukkotuhosta” todistavan 27 vuotta 
kattavan tutkimusaineiston1 a, jonka 
mukaan 75 prosenttia lentävistä 
hyönteisistä on kuollut alueellisesti 
sukupuuttoon kaikkialla Saksassa, jopa 
luonnonsuojelualueilla, joilla ei ole 
suoraan käytetty maatalousalan torjunta-
aineita;
_________________
1 a Yli 75 prosentin väheneminen 27 
vuoden aikana lentävien hyönteisten 
kokonaisbiomassassa suojelualueilla, 
Hallmann et al, 2017. 
http://journals.plos.org/plosone/article?id
=10.1371/journal.pone.0185809 

Or. en

Tarkistus 304
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. pitää valitettavana, että 
maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 

10. pitää maailmanlaajuisen ja 
Euroopan elintarviketurvan kannalta 
hälyttävänä, että maataloustuotanto 
keskittyy yhä enemmän muutamiin 
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vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 
edessä oleviin ympäristöhaasteisiin.

viljelykasveihin, joiden joukossa 
lajikkeisiin ja genotyyppeihin, joiden 
geneettinen vaihtelu on vähäistä; 
korostaa, että geneettisen vaihtelevuuden 
säilyttäminen kaikissa osatekijöissään on 
ratkaisevan tärkeää maatalouden 
ekosysteemien monimuotoisuuden ja 
rikkauden edistämiseksi ja paikallisten 
geenivarojen säilyttämiseksi, ja se voi 
erityisesti tarjota ratkaisuja, joiden avulla 
voidaan vastata edessä oleviin 
ympäristöhaasteisiin.

panee merkille, että on tärkeää säilyttää 
viljelykasvit ja vanhat lajikkeet erityisesti 
siksi, että ne voivat menestyä 
epäoptimaalisissa olosuhteissa; toteaa 
lisäksi, että vaikka siemenholvit ja -säilöt 
puolustavat paikkaansa, 
kustannustehokkain tapa säilyttää nämä 
geenit ja ominaisuudet on pellolla; 
tällainen osallistava jalostus, kuten 
siementen tallettaminen ja siementen 
jakaminen, mahdollistaa viljeltävien 
lajikkeiden nopean ja edullisen 
jalostamisen/kehittymisen 
ilmastonmuutoksen, veden niukkuuden 
tai liikakäytön kaltaisiin haasteisiin, 
joissa maatalousyhteisöt hallitsevat 
valintaprosessia, ja muuttuviin 
paikallisiin olosuhteisiin räätälöityjen 
ominaisuuksien varmistamisen;

Or. en

Tarkistus 305
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. pitää valitettavana, että 
maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 

10. pitää valitettavana, että 
maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 
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vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 
edessä oleviin ympäristöhaasteisiin.

vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 
edessä oleviin ympäristöhaasteisiin; 
suhtautuu myönteisesti siihen, että 
komissio harkitsee1 a perinteisten 
viljelykasvilajikkeiden markkinointia 
koskevien sääntöjen tarkistamista niiden 
säilyttämisen ja kestävän käytön 
edistämiseksi ja aikoo toteuttaa 
toimenpiteitä siemenlajikkeiden 
rekisteröinnin helpottamiseksi, myös 
luonnonmukaista viljelyä varten, ja 
perinteisten ja paikallisesti mukautettujen 
lajikkeiden markkinoille pääsyn 
helpottamiseksi;
_________________
1 a Vuoteen 2030 ulottuva 
biodiversiteettistrategia

Or. en

Tarkistus 306
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. pitää valitettavana, että 
maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 
vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 

10. pitää valitettavana, että 
maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 
vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 
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edessä oleviin ympäristöhaasteisiin. edessä oleviin ympäristöhaasteisiin ja 
elintarviketurvaa koskeviin haasteisiin; 
muistuttaa, että tehokkaiden tulosten 
saavuttaminen edellyttää investointeja 
sekä uusiin kasvinjalostustekniikoihin 
että vanhojen lajikkeiden 
hyödyntämiseen;

Or. en

Tarkistus 307
Martin Häusling

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. pitää valitettavana, että 
maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 
vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 
edessä oleviin ympäristöhaasteisiin.

10. pitää valitettavana, että 
maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin, jotka ovat lisäksi 
muutaman tietyn siemenkonsernin 
omistuksessa, ja että patentit vaikeuttavat 
enenevissä määrin siementen vapaata 
käyttöä; korostaa, että geneettisen 
vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 
edessä oleviin ympäristöhaasteisiin.

Or. de

Tarkistus 308
Krzysztof Jurgiel

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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10. pitää valitettavana, että 
maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 
vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 
edessä oleviin ympäristöhaasteisiin.

10. korostaa, että maataloustuotanto 
keskittyy yhä enemmän tiettyihin 
viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin, mikä johtuu 
markkinoiden kysynnästä; korostaa, että 
geneettisen vaihtelevuuden säilyttäminen 
kaikissa osatekijöissään on ratkaisevan 
tärkeää maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 
edessä oleviin ympäristöhaasteisiin.

Or. en

Tarkistus 309
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. pitää valitettavana, että 
maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 
vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 
edessä oleviin ympäristöhaasteisiin.

10. pitää valitettavana, että 
maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; toteaa, että kuluttajien 
mieltymykset vaikuttivat biologisen 
monimuotoisuuden vähenemiseen1 a; 
korostaa, että geneettisen vaihtelevuuden 
säilyttäminen kaikissa osatekijöissään on 
ratkaisevan tärkeää maatalouden 
ekosysteemien monimuotoisuuden ja 
rikkauden edistämiseksi ja paikallisten 
geenivarojen säilyttämiseksi, ja se voi 
erityisesti tarjota ratkaisuja, joiden avulla 
voidaan vastata edessä oleviin 
ympäristöhaasteisiin.

_________________
1 a Esimerkiksi: useimmat kuluttajat eivät 
osta valkoisia porkkanoita, koska punaiset 
porkkanat ovat terveellisempiä, mikä 
tosiasiallisesti vähentää biologista 
monimuotoisuutta. 
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Or. en

Tarkistus 310
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. pitää valitettavana, että 
maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 
vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 
edessä oleviin ympäristöhaasteisiin.

10. toteaa, että maataloustuotanto 
keskittyy yhä enemmän tiettyihin 
viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 
vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 
edessä oleviin ympäristöhaasteisiin; 
katsoo, että biologisen monimuotoisuuden 
suojelu ei saisi tarkoittaa 
muuntogeenisten organismien käytön 
lisäämistä;

Or. en

Tarkistus 311
Simone Schmiedtbauer, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Marlene Mortler, Annie 
Schreijer-Pierik, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. pitää valitettavana, että 
maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 
vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien 

10. pitää valitettavana, että 
markkinakysynnän vuoksi 
maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 
vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
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monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 
edessä oleviin ympäristöhaasteisiin.

maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 
edessä oleviin ympäristöhaasteisiin.

Or. en

Tarkistus 312
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. pitää valitettavana, että 
maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 
vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 
edessä oleviin ympäristöhaasteisiin.

10. korostaa, että maataloustuotanto on 
viime vuosikymmenien aikana keskittynyt 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 
vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja alkuperäisten 
geenivarojen säilyttämiseksi, ja se voi 
erityisesti tarjota mahdollisia ratkaisuja, 
joiden avulla voidaan vastata edessä 
oleviin haasteisiin.

Or. it

Tarkistus 313
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. pitää valitettavana, että 
maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 

10. pitää valitettavana, että 
maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
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genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 
vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 
edessä oleviin ympäristöhaasteisiin.

genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 
vaihtelevuuden säilyttäminen kaikissa 
osatekijöissään on ratkaisevan tärkeää 
maatalouden ekosysteemien 
monimuotoisuuden ja rikkauden 
edistämiseksi ja paikallisten geenivarojen 
säilyttämiseksi, ja se voi erityisesti tarjota 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata 
edessä oleviin ympäristöhaasteisiin ja 
ilmastohaasteisiin;

Or. en

Tarkistus 314
Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. pitää valitettavana, että 
maataloustuotanto keskittyy yhä 
enemmän tiettyihin viljelykasveihin, 
lajikkeisiin ja genotyyppeihin; korostaa, 
että geneettisen vaihtelevuuden 
säilyttäminen kaikissa osatekijöissään on 
ratkaisevan tärkeää maatalouden 
ekosysteemien monimuotoisuuden ja 
rikkauden edistämiseksi ja paikallisten 
geenivarojen säilyttämiseksi, ja se voi 
erityisesti tarjota ratkaisuja, joiden avulla 
voidaan vastata edessä oleviin 
ympäristöhaasteisiin.

10. panee merkille, että Euroopan 
maatalouden tarjonta keskittyy edelleen 
tiettyihin viljelykasveihin, lajikkeisiin ja 
genotyyppeihin; korostaa, että geneettisen 
vaihtelevuuden lisääminen entisestään ja 
säilyttäminen kaikissa osatekijöissään on 
ratkaisevan tärkeää maatalouden 
ekosysteemien monimuotoisuuden ja 
rikkauden edistämiseksi ja paikallisten 
geenivarojen säilyttämiseksi, ja se voi 
erityisesti tarjota ratkaisuja, joiden avulla 
voidaan vastata edessä oleviin 
ympäristöhaasteisiin.

Or. en

Tarkistus 315
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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10 a. panee merkille komission 
alustavan arvion, jonka mukaan 
biodiversiteettistrategian tarpeiden, muun 
muassa Natura 2000 -
investointiprioriteettien ja vihreän 
infrastruktuurin investointiprioriteettien 
täyttämiseksi luontoon liittyviin menoihin 
olisi osoitettava vähintään 20 miljardia 
euroa vuodessa; korostaa, että on tärkeää 
ottaa käyttöön julkista ja yksityistä 
rahoitusta ja laajentaa poliittisia välineitä 
ja taloudellisia kannustimia Euroopan 
tasolla ja kansallisella tasolla, jotta 
voidaan rakentaa taloutta, joka tukee 
biologista monimuotoisuutta ja suojelee 
ekosysteemejä; korostaa, että merkittävä 
osa EU:n talousarviosta ja Next 
Generation EU -elpymisvälineen menoista 
olisi investoitava luonnon 
monimuotoisuuteen ja luonnon 
monimuotoisuutta edistäviin luontoon 
perustuviin ratkaisuihin; muistuttaa, että 
7,5 prosenttia monivuotisen 
rahoituskehyksen vuotuisista menoista 
vuonna 2024 ja 10 prosenttia vuotuisista 
menoista vuosina 2026 ja 2027 on 
varattava biologista monimuotoisuutta 
koskeviin tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 316
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. muistuttaa, että Euroopan 
unionissa kasvatetaan useita kotoperäisiä 
ja alkuperäisiä eläinrotuja, jotka ovat osa 
alueellisia luontotyyppejä ja/tai 
paikallisyhteisöjen perinteistä 
toimeentuloa sekä keskeisiä tekijöitä 
alueellisen, kansallisen ja eurooppalaisen 
biologisen monimuotoisuuden kannalta; 
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muistuttaa, että vuosia 2014–2020 
koskevassa maaseudun 
kehittämisohjelmassa määrätään 
erityistoimenpiteitä, joilla pyritään näiden 
rotujen säilyttämiseen ja suojeluun; 
kehottaa jäsenvaltioita säilyttämään nämä 
toimenpiteet uudessa YMP:ssä; on 
huolissaan siitä, että afrikkalaisen 
sikaruton kaltaisten tautien vuoksi jotkin 
lajit, kuten Itä-Balkanin sika, ovat 
vaarassa kuolla sukupuuttoon; kehottaa 
jäsenvaltioita ryhtymään viipymättä 
toimenpiteisiin ja tarjoamaan resursseja, 
jotta tämä biologisen monimuotoisuuden 
häviäminen estetään;

Or. bg

Tarkistus 317
Isabel Carvalhais, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, 
Marc Tarabella, Paolo De Castro, Eric Andrieu, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
monivuotisissa viljelykasveissa, kuten 
Vitis vinifera -lajin perinteisissä 
eurooppalaisissa rypälelajikkeissa, 
monimuotoisuuden menetys johtuu myös 
lajikkeiden geneettisen 
monimuotoisuuden menetyksestä; pitää 
valitettavana, että EU:n kasvulliset 
lisäysjärjestelmät on suunniteltu siten, 
että ne eivät edistä lajikkeiden sisäisen 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämistä; kehottaa komissiota 
edistämään EU:n kasvullista lisäystä 
koskeviin asetuksiin tehtäviä 
sääntelymuutoksia ja edistämään 
perinteisten eurooppalaisten lajikkeiden 
geneettisen vaihtelun säilyttämistä 
maatiloilla;

Or. en
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Tarkistus 318
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen 
Avram, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota laatimaan 
kunnianhimoisia, asianmukaisia ja 
uudistettuja asetuksia ja suunnitelmia, 
joilla estetään haitallisten lajien 
leviäminen Euroopan eri alueille ja 
merille kattavilla pöytäkirjoilla, jotta 
estetään sekä kasvi- että eläinlajien 
saapuminen markkinoille, mikä voi 
aiheuttaa merkittäviä kielteisiä 
vaikutuksia biologiseen 
monimuotoisuuteen mutta myös 
maatalouteen ja kalastukseen, mikä 
johtaa suuriin taloudellisiin menetyksiin, 
kuten haitallisten lajien hoitoon 
tarkoitettujen toimintalinjojen 
suunnitteluun ja niiden eri 
ekosysteemeihin ja aloihin aiheuttamiin 
vaikutuksiin;

Or. en

Tarkistus 319
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. panee tässä yhteydessä merkille, 
että biologinen monimuotoisuus ja 
geneettinen monimuotoisuus, kuten 
agroekologia, ovat tehokas tapa hajauttaa 
viljelyn epäonnistumisen tai tuholaisten 
aiheuttamien tuhojen riskiä, koska kloonit 
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ja hyvin samankaltaiset fenotyypit ovat 
yhtä alttiita samoille häiriöille ja 
paineille, kuten tuholaisille ja taudeille, 
erityisesti maataloudessa usein 
esiintyvissä yhtenäisissä ja 
monokulttuurisissa maisemissa – 
esimerkiksi Xylella fastidiosa -organismin 
tuhotessa oliivipuiden geneettisten 
kloonien monokulttuurit;

Or. en

Tarkistus 320
Krzysztof Jurgiel

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. korostaa, että olisi asetettava 
etusijalle myönteiset kannustimet ja 
vapaaehtoiset alhaalta ylöspäin 
suuntautuvat osallistavat 
nimeämisprosessit ja muut tehokkaat 
suojelutoimenpiteet, jotta voidaan lisätä 
asianomaisten sidosryhmien hyväksyntää 
suojelualueille; katsoo, että on 
ehdotettava asianmukaisia korvaavia 
toimenpiteitä nimetyille alueille koskien 
suojelu- ja suojelutoimenpiteitä sekä 
tuotantokustannusten noususta johtuvaa 
tulojen vähenemistä; katsoo, että 
rahoituksen on tavoitettava viljelijät ja 
metsänomistajat, joihin toimet 
vaikuttavat;

Or. en

Tarkistus 321
Annie Schreijer-Pierik

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että kaikki ei-
tuotannollista maatalousmaata, muita 
kuin tuotannollisia maisemaelementtejä 
ja suojelualueita koskevat tavoitteet ovat 
riittävän joustavia, jotta ne voidaan panna 
täytäntöön kunkin jäsenvaltion 
täsmällisten olosuhteiden ja 
mahdollisuuksien mukaisesti ja että ne 
kunnioittavat viljelijöiden, kalastajien, 
maanomistajien ja metsänomistajien 
oikeuksia samalla kun säilytetään tiukka 
suojelu vapaaehtoisena vaihtoehtona 
maan- ja metsänomistajille;

Or. nl

Tarkistus 322
Dan-Ştefan Motreanu

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. suhtautuu myönteisesti komission 
etenemissuunnitelmaan uuden maaperän 
suojelua ja kestävää käyttöä koskevan 
strategian laatimisesta;

Or. en

Tarkistus 323
Annie Schreijer-Pierik

Lausuntoluonnos
10 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 b. korostaa, että myönteisiä 
kannustimia ja vapaaehtoisia alhaalta 
ylöspäin suuntautuvia osallistavia 
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nimeämisprosesseja sekä ”muita 
tehokkaita aluekohtaisia 
suojelutoimenpiteitä” olisi painotettava 
kaikilla hallinnon tasoilla, jotta voidaan 
parantaa suojelualueiden tunnustamista 
asiaankuuluvien sidosryhmien 
keskuudessa; korostaa tarvetta ehdottaa 
paljon tarkoituksenmukaisempia 
vastasuoritteita hyvityksenä alueiden 
nimeämiselle, suojelu- ja 
säilyttämistoimenpiteille ja 
tuotantokustannusten noususta 
aiheutuville tulojen menetyksille; 
korostaa, että korvaavan rahoituksen on 
tavoitettava tehokkaasti maanviljelijät ja 
metsänomistajat;

Or. nl

Tarkistus 324
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
10 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 b. korostaa, että luonnon ja 
biologisen monimuotoisuuden suojelun ja 
ennallistamisen on oltava prioriteetteja 
Euroopan vihreän kehityksen 
investointiohjelmassa; painottaa, että 
vahingon välttämisen periaatteen 
soveltaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta 
voidaan välttää taloudellisten 
tukiohjelmien kielteiset vaikutukset 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
varmistaa, että taloudellisilla 
investoinneilla edistetään 
mahdollisuuksien mukaan biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämistä ja sen 
ennallistamista; korostaa, että EU:n 
kestävän rahoituksen 
luokitusjärjestelmän on määrä auttaa 
ohjaamaan investointeja kohti vihreää 
elpymistä, muun muassa kannustamalla 
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biodiversiteettiä edistäviä investointeja;

Or. en

Tarkistus 325
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
10 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 b. korostaa, että maatalouspelloista 
luopuminen vaikuttaa 10–50 prosenttiin 
EU:n maatalousmaasta, mikä aiheuttaa 
perinnemaisemien häviämistä, lisää 
maaperän eroosion riskiä ja heikentää 
monien viljelymaalajien elinympäristöjä; 
palauttaa mieliin luonnonhaitta-alueita 
koskevien toimenpiteiden 
perustavanlaatuisen merkityksen, kun 
pyritään välttämään maankäytöstä 
luopumista ja ihmisten asutuksen 
ylläpitämistä näillä alueilla, mutta myös 
metsäpalojen ehkäisemisessä ja erityisten 
ekosysteemien ja luonnonvarojen, kuten 
luonnonarvoltaan merkittävien 
viljelyalueiden, suojelussa;

Or. en

Tarkistus 326
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
10 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 b. korostaa, että maankäytön 
muutokset, maatalouden laajentuminen ja 
tehostaminen sekä luonnonvaraisten 
eläinten kestämätön kauppa ja kulutus 
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ovat keskeisiä biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen edistäjiä 
ja lisäävät yhteyksiä luonnonvaraisten 
eläinten, tuotantoeläinten, 
taudinaiheuttajien ja ihmisten välillä, 
mikä luo edellytykset uusien 
tartuntatautien syntymiselle;

Or. en

Tarkistus 327
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
10 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 c. korostaa maatilojen 
neuvontajärjestelmien perustavaa laatua 
olevaa roolia innovoinnin ja tietämyksen 
levittämisessä, kokemusten vaihdon 
edistämisessä ja käytännön 
havaintoesitysten edistämisessä erityisesti 
työskentelemällä paikallisella tasolla, jotta 
voidaan paremmin sopeutua paikan 
päällä vallitseviin erityisiin 
todellisuuksiin; kehottaa jäsenvaltioita 
antamaan viljelijöille kattavia neuvoja 
tuotantojärjestelmien ja viljelyalueiden 
biologista monimuotoisuutta edistävien 
hoitokäytäntöjen käyttöönotosta;

Or. en

Tarkistus 328
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
10 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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10 c. panee merkille, että turkistuotanto, 
johon kuuluu tuhansien samantyyppisten 
vieroitettujen eläinten pitäminen 
suljetussa tilassa lähellä toisiaan 
kroonisesti stressaantuneissa 
olosuhteissa, voi vaarantaa merkittävästi 
eläinten hyvinvoinnin ja lisätä niiden 
alttiutta tarttuville taudeille, myös 
zoonooseille, kuten covid-19-pandemian 
yhteydessä on tapahtunut minkeille;

Or. en

Tarkistus 329
Annie Schreijer-Pierik

Lausuntoluonnos
10 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 c. korostaa, että on kehitettävä 
liiketoimintamalleja, joissa palkitaan 
viljelijöitä, kauppapuutarhureita, 
kalastajia ja muita alueiden omistajia ja 
käyttäjiä heidän tarjoamistaan 
ekosysteemipalveluista;

Or. nl

Tarkistus 330
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
10 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 c. toteaa, että on tärkeää seurata 
biologisen monimuotoisuuden kannalta 
merkityksellisiä taloudellisia välineitä ja 
niiden tuottamaa rahoitusta sekä luoda 
johdonmukainen ja vertailukelpoinen 
rahoituksen seuranta ja raportointi 
kaikissa jäsenvaltioissa;
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Or. en

Tarkistus 331
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
10 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 d. korostaa, että tutkimus ja 
innovointi ovat keskeisiä tekijöitä, joilla 
nopeutetaan siirtymistä kestäviin 
elintarvikejärjestelmiin, erityisesti 
tarjoamalla edistynyttä tietämystä, jonka 
avulla viljelijät voivat tuottaa 
elintarvikkeita, joissa käytetään 
vähemmän tuotantopanoksia, ja 
lisäämällä ekosysteemipalvelujen 
tarjontaa samalla kun tuetaan sosiaalista 
ja taloudellista kestävää kehitystä; 
korostaa, että tiedon levittämisessä ja 
vaihdossa tarvitaan erityisiä toimia, jotta 
varmistetaan viljelijöiden laajempi ja 
osallistavampi toimien käyttöönotto;

Or. en

Tarkistus 332
Anna Deparnay-Grunenberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
10 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 d. muistuttaa, että amerikkalaista 
minkkiä on pidetty erittäin haitallisena 
vieraslajina, joka vaikuttaa merkittävästi 
biologisen monimuotoisuuden 
häviämiseen Euroopassa, mutta sitä ei ole 
vieläkään lueteltu unionin huolenaiheita 
koskevassa EU:n haitallisten vieraslajien 
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luettelossa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tunnustamaan riskit, joita 
turkistuotannon jatkuminen aiheuttaa 
kansanterveydelle ja biologiselle 
monimuotoisuudelle, sillä turkistuotanto 
ei ole olennaista teollisuutta;

Or. en

Tarkistus 333
Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
10 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 d. suhtautuu myönteisesti komission 
sitoumukseen varmistaa luonnon 
monimuotoisuutta koskevien määräysten 
täytäntöönpano kaikilta osin ja niiden 
noudattamisen valvonta kaikissa 
kauppasopimuksissa sekä arvioida 
paremmin kauppasopimusten vaikutusta 
luonnon monimuotoisuuteen ja toteuttaa 
seurantatoimia, joilla vahvistetaan uusien 
sopimusten ja tarvittaessa ajan tasalle 
saatettavien nykyisten sopimusten 
luonnon monimuotoisuutta koskevia.

Or. en

Tarkistus 334
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
10 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 e. katsoo, että digitaaliteknologiat 
voivat auttaa eurooppalaisia viljelijöitä 
tarjoamaan turvallisia ja laadukkaita 
elintarvikkeita, samalla kun ne auttavat 
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säilyttämään biologisen 
monimuotoisuuden ja minimoimaan 
maatalouden ympäristövaikutukset; 
korostaa, että tarvitaan työtä sen 
varmistamiseksi, että kaikki hyötyvät 
digitalisointimahdollisuuksista 
parantamalla maaseutualueiden 
verkkoyhteyksiä ja helpottamalla 
digitaalisen maatalouden 
täytäntöönpanoa osallistavasti, 
koulutuksella ja toimien laajentamisella 
maaseudulle niin, että otetaan huomioon 
viljelijöiden kulttuuri ja erityisolosuhteet;

Or. en


