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Tarkistus 1
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että maataloudella ja 
maaseudun kehittämisellä on keskeinen 
rooli unionin tavoitteiden saavuttamisessa 
elintarviketurvallisuuden, kestävän 
talouskasvun, sosiaalisen osallisuuden, 
ympäristötasapainon ja alueellisen 
tasapainon, eläinten hyvinvoinnin ja 
ilmastonmuutoksen torjunnan aloilla;

1. korostaa, että maataloudella ja 
maaseudun kehittämisellä on keskeinen 
rooli unionin tavoitteiden saavuttamisessa 
elintarviketurvallisuuden, kestävän 
talouskasvun, sosiaalisen osallisuuden, 
ympäristötasapainon ja alueellisen 
tasapainon, eläinten hyvinvoinnin ja 
ilmastonmuutoksen torjunnan aloilla täysin 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, 
vuoteen 2030 ulottuvan EU:n 
biodiversiteettistrategian ja Pellolta 
pöytään -strategian mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 2
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että maataloudella ja 
maaseudun kehittämisellä on keskeinen 
rooli unionin tavoitteiden saavuttamisessa 
elintarviketurvallisuuden, kestävän 
talouskasvun, sosiaalisen osallisuuden, 
ympäristötasapainon ja alueellisen 
tasapainon, eläinten hyvinvoinnin ja 
ilmastonmuutoksen torjunnan aloilla;

1. korostaa, että maataloudella ja 
maaseudun kehittämisellä on keskeinen 
rooli unionin tavoitteiden saavuttamisessa 
elintarviketurvallisuuden, kestävän 
talouskasvun, sosiaalisen osallisuuden, 
ympäristötasapainon ja alueellisen 
tasapainon, eläinten hyvinvoinnin, 
biologisen monimuotoisuuden suojelun ja 
ilmastonmuutoksen torjunnan aloilla;

Or. ro

Tarkistus 3
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Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa, että Pariisin 
sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti rahoitusvirrat 
olisi sovitettava johdonmukaisiksi 
suhteessa vähäpäästöiseen 
kehityskulkuun ja kehitykseen, jossa 
mukaudutaan joustavasti muuttuvaan 
ilmastoon; pitää valitettavana, ettei 
IPCC:n tutkijoiden viimeisimmässä 
raportissaan esittämään kehotukseen 
ryhtyä äärimmäisiin toimiin ekologisen 
siirtymän vauhdittamiseksi kiinnitetty 
huomiota, ja toteaa tutkijoiden 
varoittaneen, että hiilidioksidipitoisuus 
kasvoi vuosina 2018–2019 kolme kertaa 
nopeammin kuin 1960-luvulla; korostaa, 
että on enää muutama vuosi aikaa estää 
ilmastonmuutoksen eteneminen 
peruuttamattomasti hallitsemattomalle 
tasolle; on vakuuttunut siitä, että 
nykyinen covid-kriisi ei saisi vaarantaa 
tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraaliuden 
tavoite vuoteen 2050 mennessä, mikä 
edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä 60 prosentilla vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2030 mennessä;

Or. en

Tarkistus 4
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ei pidä hyväksyttävänä sitä, että 
maatalouselintarvikeala kantaa suuren 
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osuuden täysin erillisen alan Airbus-
Boeing-kauppakiistan kustannuksista, ja 
kehottaa Euroopan komissiota ottamaan 
käyttöön kaikkia Yhdysvaltojen 
sanktioista kärsiviä viljelijöitä varten 
korvaavan rahaston odotettaessa 
diplomaattista ratkaisua, jossa 
maatalousalat olisi suljettava riita-asian 
ulkopuolelle; painottaa tarvetta ottaa 
käyttöön maataloustuotteita varten 
vähintään kuuden kuukauden moratorion 
odotettaessa kauppariitaan 
neuvotteluratkaisua;

Or. en

Tarkistus 5
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että tuleva yhteinen 
maatalouspolitiikka on keskeisessä 
asemassa pyrittäessä saavuttamaan 
vihreän kehityksen ohjelman 
kunnianhimoiset tavoitteet; painottaa, että 
tässä yhteydessä on taattava riittävä 
rahoitus, jotta voidaan vastata nopeasti ja 
tehokkaasti maatalousalan uusiin 
vaatimuksiin, jotka liittyvät sopimuksen 
täytäntöönpanoon;

Or. ro

Tarkistus 6
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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-1 a. katsoo, että suojautumalla 
tehokkaasti eurooppalaisten normien 
kanssa ristiriidassa olevalta 
sääntöjenvastaiselta tuonnilta autetaan 
turvaamaan kuluttajien terveys ja 
eurooppalaisten viljelijöiden tulot;

Or. el

Tarkistus 7
Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. painottaa, että koska YMP:n 
määrärahojen osuus talousarviosta on 
suuri ja ala on merkityksellinen ilmastoa 
ja biodiversiteettiä koskevien tavoitteiden 
osalta, riittävät YMP:n määrärahat sekä 
riittävät ja johdonmukaiset menot ovat 
ratkaisevan tärkeitä EU:n tämän alan 
tavoitteiden saavuttamiselle ja 
yhdenmukaisuuden varmistamiselle 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
kanssa; kehottaa komissiota 
analysoimaan, missä määrin nykyinen 
YMP:n uudistusta koskeva ehdotus 
edistää osaltaan näitä tavoitteita, ja 
esittämään asianmukaisia ehdotuksia ja 
muutoksia YMP-rahoituksen 
ohjaamiseksi näille tavoitteille;

Or. en

Tarkistus 8
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää tärkeänä maatalouden 
talousarvion vakautta; vastustaa siksi 
maataloutta koskevia leikkauksia vuoden 
2022 talousarviossa, erityisesti kun otetaan 
huomioon maatalousalan viime vuosina 
kokemat vakavat kriisit ja hintojen 
epävakaus, mikä johtuu erityisesti covid-
19-kriisistä;

2. pitää tärkeänä maatalouden 
talousarvion vakautta; vastustaa siksi 
maataloutta koskevia leikkauksia vuoden 
2022 talousarviossa, erityisesti kun otetaan 
huomioon maatalousalan viime vuosina 
kokemat vakavat kriisit ja hintojen 
epävakaus, mikä johtuu erityisesti covid-
19-kriisistä; kehottaa Euroopan 
komissiota varamaan lisärahoitusta ja 
siten helpottamaan sitä vaikeaa tilannetta, 
johon tietyt maatalouden ja 
kotieläintuotannon alat ovat ajautuneet 
pandemian pitkittymisen, hotelli- ja 
ravintola-alan sulkemisesta aiheutuvien 
moniin tuotannonaloihin kohdistuvien 
vaikutusten ja Yhdysvaltojen monille 
eurooppalaisille tuotteille määräämien 
tullien pitkäaikaisten lisävaikutusten 
seurauksena;

Or. es

Tarkistus 9
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää tärkeänä maatalouden 
talousarvion vakautta; vastustaa siksi 
maataloutta koskevia leikkauksia 
vuoden 2022 talousarviossa, erityisesti kun 
otetaan huomioon maatalousalan viime 
vuosina kokemat vakavat kriisit ja hintojen 
epävakaus, mikä johtuu erityisesti covid-
19-kriisistä;

2. pitää tärkeänä maatalouden 
talousarvion vakautta; vastustaa siksi 
maataloutta koskevia leikkauksia 
vuoden 2022 talousarviossa, erityisesti kun 
otetaan huomioon maatalousalan viime 
vuosina kokemat vakavat kriisit ja hintojen 
epävakaus, mikä johtuu erityisesti covid-
19-kriisistä; painottaa kuitenkin, että on 
tärkeää kohdentaa EU:n rahoitusta 
entistä kestävämpään, terveelliseen ja 
osallistavaan eurooppalaiseen 
elintarviketuotantojärjestelmään; 
kehottaa asettamaan rajoituksia sellaisille 
teollisille tuotantomalleille, joilla on 
kielteinen vaikutus ilmastoon ja jotka ovat 
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ristiriidassa Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman sekä Pellolta pöytään -
strategian ja biodiversiteettistrategian 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 10
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää tärkeänä maatalouden 
talousarvion vakautta; vastustaa siksi 
maataloutta koskevia leikkauksia vuoden 
2022 talousarviossa, erityisesti kun otetaan 
huomioon maatalousalan viime vuosina 
kokemat vakavat kriisit ja hintojen 
epävakaus, mikä johtuu erityisesti covid-
19-kriisistä;

2. pitää tärkeänä maatalouden 
talousarvion vakautta; vastustaa siksi 
maataloutta koskevia leikkauksia vuoden 
2022 talousarviossa, erityisesti kun otetaan 
huomioon maatalousalan viime vuosina 
kokemat vakavat kriisit ja hintojen 
epävakaus, mikä johtuu erityisesti covid-
19-kriisistä; painottaa, että maatalous on 
ollut etulinjassa elintarvikkeiden 
hankinnassa terveyskriisin aikana ja että 
pandemiasta johtuvat rajoitukset ovat 
vaikuttaneet voimakkaasti moniin 
maatalousaloihin;

Or. ro

Tarkistus 11
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää tärkeänä maatalouden 
talousarvion vakautta; vastustaa siksi 
maataloutta koskevia leikkauksia 
vuoden 2022 talousarviossa, erityisesti kun 
otetaan huomioon maatalousalan viime 

2. pitää tärkeänä maatalouden 
talousarvion vakautta maatalouden 
siirtymän tukemiseksi; vastustaa siksi 
maataloutta koskevia leikkauksia 
vuoden 2022 talousarviossa, erityisesti kun 
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vuosina kokemat vakavat kriisit ja hintojen 
epävakaus, mikä johtuu erityisesti covid-
19-kriisistä;

otetaan huomioon maatalousalan viime 
vuosina kokemat ekologiset, 
biodiversiteettiä koskevat ja taloudelliset 
vakavat kriisit ja hintojen epävakaus, mikä 
johtuu erityisesti covid-19-kriisistä;

Or. en

Tarkistus 12
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kannattaa viinialan 
poikkeuksellisten toimenpiteiden 
jatkamista 15. lokakuuta 2021 jälkeen 
viljelijöiden auttamiseksi covid-19-
kriisistä selviytymisessä ottaen huomioon 
markkinatilanteen heikkenemisen 
jatkuvien sulkutoimien ja kriisin 
taloudellisten seurausten vuoksi, koska ne 
uhkaavat muuttaa merkittävästi 
kulutustottumuksia; painottaa, että 
viinialaan kohdistuu merkittäviä 
vaikutuksia sekä pandemian että Airbus-
Boeing-kiistan yhteydessä käyttöön 
otettujen amerikkalaisten sanktioiden 
vuoksi;

Or. en

Tarkistus 13
Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. on huolestunut rankaisutulleista, 
joita Yhdysvaltain hallinto edelleen 
määrää tietyille eurooppalaisille tuotteille; 
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kehottaa tämän vuoksi Euroopan 
komissiota neuvottelemaan uuden 
hallinnon kanssa tullien keskeyttämisestä 
ja perustamaan korvausrahaston tullien 
eniten koettelemia aloja varten;

Or. es

Tarkistus 14
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Miroslav 
Číž

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
varmistaa, että Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman, 
biodiversiteettistrategian ja Pellolta 
pöytään -strategian seurauksena 
maatalousalalle asetettuja uusia 
vaatimuksia tuetaan lisäämällä 
talousarviovaroja;

Or. en

Tarkistus 15
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa laatimaan suunnitelman, 
jolla maatalousalaa tuetaan pandemian 
vaikutusten torjumisessa erillisellä 
talousarviolla yhä vähenevistä YMP-
varoista;

Or. es
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Tarkistus 16
Zbigniew Kuźmiuk

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
YMP:n uudessa täytäntöönpanomallissa 
on vaarana se, että lopulliset edunsaajat 
ottavat käyttöön vähemmän varoja 
ehdollisuusvaatimusten lisääntymisen 
seurauksena;

Or. pl

Tarkistus 17
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike 
Müller, Alin Mituța

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. painottaa, että 12. tammikuuta 
voimaan tulleet Yhdysvaltojen uudet 
viinejä ja väkeviä alkoholijuomia 
koskevat tullit uhkaavat jälleen monien 
tuottajien vakautta, koska nämä 
ponnistelevat jo selviytyäkseen 
ensimmäisistä sanktioista ja covid-19-
kriisistä; painottaa, että kaikkien 
asianomaisten alojen maanviljelijöiden 
kärsimät menetykset ylittävät välittömän 
vaikutuksen myyntimarginaaliin, koska 
vastatoimenpiteillä on 
heijastusvaikutuksia, jotka johtavat EU:n 
arvokkaiden viinien korvaamiseen 
muualta tulevilla tuotteilla;

Or. en

Tarkistus 18
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Zbigniew Kuźmiuk

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa komissiota myöntämään 
maaseuturahoitusta asianmukaisesti 
maatalous- ja koheesiopolitiikkojen 
puitteissa ottaen huomioon niiden 
kummankin tavoitteet sellaisina kuin ne 
on määritelty Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 39 ja 
174 artiklassa, jotta voidaan rajoittaa 
sellaisten investointien rahoittamista 
YMP:n varoista, jotka eivät liity suoraan 
maatalouteen;

Or. pl

Tarkistus 19
Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa sen merkitystä, että 
jäsenvaltiot käyttävät EU:n 
elpymissuunnitelman varoja 
elintarvikealan tukemiseen voidakseen 
lieventää covid-19-pandemian 
vaikutuksia, joita on aiheutunut erityisesti 
hotelli- ja ravintola-alan sulkemisesta 
sekä liiketoiminnan huomattavasta 
epävarmuudesta maailmanlaajuisesti;

Or. es

Tarkistus 20
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
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3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan nuorille viljelijöille 
tarkoitettuja tukitoimia vuonna 2022 
maatalouden sukupolvenvaihdosten tarve 
huomioon ottaen, sillä se on tällä hetkellä 
yksi suurimmista haasteista Euroopan 
maataloudessa;

3. korostaa, että yli 31 prosenttia 
Euroopan unionin tiloista on yli 65-
vuotiaiden viljelijöiden hallussa, kun taas 
nuorten viljelijöiden osuus unionin 
viljelijäväestöstä on vain 6 prosenttia, ja 
kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan 
nuorille viljelijöille tarkoitettuja tukitoimia 
vuonna 2022 maatalouden 
sukupolvenvaihdosten tarve huomioon 
ottaen, sillä se on tällä hetkellä yksi 
suurimmista haasteista Euroopan 
maataloudessa; kiinnittää huomiota 
maaseudun väestökatoon ja 
maaseutuväestön ikääntymiseen ja 
painottaa, että näiden ilmiöiden 
torjumiseksi on toteutettava 
asianmukaisesti rahoitettuja toimenpiteitä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

Or. ro

Tarkistus 21
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan nuorille viljelijöille 
tarkoitettuja tukitoimia vuonna 2022 
maatalouden sukupolvenvaihdosten tarve 
huomioon ottaen, sillä se on tällä hetkellä 
yksi suurimmista haasteista Euroopan 
maataloudessa;

3. kehottaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan nuorille viljelijöille 
tarkoitettuja nykyisiä tukitoimia ja 
luomaan uusia tukitoimia vuonna 2022 
maatalouden sukupolvenvaihdosten tarve 
huomioon ottaen, sillä se on tällä hetkellä 
yksi suurimmista haasteista Euroopan 
maataloudessa; painottaa tarvetta 
helpottaa maan saatavuutta ja 
sukupolvenvaihdoksia, koska ne ovat 
keskeinen edellytys sille, että nuoret ja 
uudet viljelijät voivat tulla alalle;
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Or. en

Tarkistus 22
Zbigniew Kuźmiuk

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan nuorille viljelijöille 
tarkoitettuja tukitoimia vuonna 2022 
maatalouden sukupolvenvaihdosten tarve 
huomioon ottaen, sillä se on tällä hetkellä 
yksi suurimmista haasteista Euroopan 
maataloudessa;

3. kehottaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan nuorille viljelijöille 
tarkoitettuja tukitoimia vuonna 2022 
maatalouden sukupolvenvaihdosten tarve 
huomioon ottaen, sillä se on tällä hetkellä 
yksi suurimmista haasteista Euroopan 
maataloudessa; toteaa, että näihin toimiin 
olisi kuuluttava edullisen lainansaannin 
ja asiantuntijaneuvonnan saannin 
helpottaminen;

Or. pl

Tarkistus 23
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan nuorille viljelijöille 
tarkoitettuja tukitoimia vuonna 2022 
maatalouden sukupolvenvaihdosten tarve 
huomioon ottaen, sillä se on tällä hetkellä 
yksi suurimmista haasteista Euroopan 
maataloudessa;

3. kehottaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan nuorille viljelijöille 
tarkoitettuja tukitoimia vuonna 2022 sekä 
kauaskantoisia investointeja 
digitalisointiin ja robottisovelluksiin 
maatalouden sukupolvenvaihdosten tarve 
huomioon ottaen, sillä se on tällä hetkellä 
yksi suurimmista haasteista Euroopan 
maataloudessa;

Or. el
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Tarkistus 24
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan nuorille viljelijöille 
tarkoitettuja tukitoimia vuonna 2022 
maatalouden sukupolvenvaihdosten tarve 
huomioon ottaen, sillä se on tällä hetkellä 
yksi suurimmista haasteista Euroopan 
maataloudessa;

3. kehottaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan nuorille viljelijöille 
tarkoitettuja tukitoimia vuonna 2022 
maatalouden sukupolvenvaihdosten tarve 
huomioon ottaen, sillä se on tällä hetkellä 
yksi suurimmista haasteista Euroopan 
maataloudessa ja maaseutuympäristön 
selviytymisessä;

Or. es

Tarkistus 25
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan nuorille viljelijöille 
tarkoitettuja tukitoimia vuonna 2022 
maatalouden sukupolvenvaihdosten tarve 
huomioon ottaen, sillä se on tällä hetkellä 
yksi suurimmista haasteista Euroopan 
maataloudessa;

3. kehottaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan nuorille viljelijöille ja 
mahdollisille uusille toimijoille 
tarkoitettuja tukitoimia vuonna 2022 
maatalouden sukupolvenvaihdosten tarve 
huomioon ottaen, sillä se on tällä hetkellä 
yksi suurimmista haasteista Euroopan 
maataloudessa;

Or. en

Tarkistus 26
Michaela Šojdrová

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon Pellolta pöytään -strategian 
tavoitteiden (erityisesti torjunta-aineiden 
vähentämistä, luonnonmukaisen viljelyn 
laajentamista, mikrobilääkkeiden käytön 
vähentämistä ja eläinten hyvinvoinnin 
parantamista koskevien tavoitteiden) 
saavuttamisen vuoksi kasvaneet 
taloudelliset vaatimukset ja ehdottamaan 
vastaavaa lisäystä talousarvioon;

Or. en

Tarkistus 27
Salvatore De Meo

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on tärkeää 
varmistaa riittävä rahoitus vihreän 
siirtymän tukemiseksi kaikkien sellaisten 
strategisten rakenteiden hyväksi, jotka 
jäsenvaltiot ovat määrittäneet yleisen 
edun mukaisiksi rakenteiksi 
maatalouselintarvikealalla;

Or. it

Tarkistus 28
Zbigniew Kuźmiuk

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen eläintautien ja 
kasvintuhoojien torjuntaan tarkoitettujen 
määrärahojen lisäämiseen, sillä unioniin 
kohdistuu huomattavia riskejä ja epidemiat 

5. on tyytyväinen eläintautien ja 
kasvintuhoojien torjuntaan tarkoitettujen 
määrärahojen lisäämiseen, sillä unioniin 
kohdistuu huomattavia riskejä ja epidemiat 
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ovat lisääntyneet; ovat lisääntyneet; korostaa tässä 
yhteydessä, että uudet kasvinterveyteen 
kohdistuvat uhat voivat vaikeuttaa 
torjunta-aineiden vähentämistä koskevan 
unionin strategian tavoitteiden 
saavuttamista tai estää sen; kehottaa 
samalla vahvistamaan edelleen Euroopan 
unionin tuontijärjestelmää kansainvälisen 
kasvinsuojeluyleissopimuksen määräyksiä 
noudattaen;

Or. pl

Tarkistus 29
Adrián Vázquez Lázara

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen eläintautien ja 
kasvintuhoojien torjuntaan tarkoitettujen 
määrärahojen lisäämiseen, sillä unioniin 
kohdistuu huomattavia riskejä ja epidemiat 
ovat lisääntyneet;

5. on tyytyväinen eläintautien ja 
kasvintuhoojien torjuntaan tarkoitettujen 
määrärahojen lisäämiseen, sillä unioniin 
kohdistuu huomattavia riskejä ja epidemiat 
ovat lisääntyneet; toistaa kuitenkin, että 
rajavalvonta on edelleen puutteellista 
sitrushedelmäalalle erittäin vahingollisten 
kasvintuhoojien ja vieraslajien 
kulkeutumisen osalta;

Or. es

Tarkistus 30
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen eläintautien ja 
kasvintuhoojien torjuntaan tarkoitettujen 
määrärahojen lisäämiseen, sillä unioniin 
kohdistuu huomattavia riskejä ja epidemiat 

5. on tyytyväinen eläintautien ja 
kasvintuhoojien torjuntaan tarkoitettujen 
määrärahojen lisäämiseen, sillä unioniin 
kohdistuu huomattavia riskejä ja epidemiat 
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ovat lisääntyneet; ovat lisääntyneet; korostaa, että on 
tärkeää tehostaa rajavalvontaa, ja vaatii 
parantamaan kasvien terveyttä edistävien 
työkalujen saatavuutta kasvintuhoojien ja 
kasvitautien torjumiseksi;

Or. es

Tarkistus 31
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen eläintautien ja 
kasvintuhoojien torjuntaan tarkoitettujen 
määrärahojen lisäämiseen, sillä unioniin 
kohdistuu huomattavia riskejä ja epidemiat 
ovat lisääntyneet;

5. on tyytyväinen eläintautien ja 
kasvintuhoojien torjuntaan tarkoitettujen 
määrärahojen lisäämiseen ja painottaa, 
että on pantava täytäntöön komission 
koordinoimia toimintasuunnitelmia eläin- 
ja kasvitautien ehkäisyä, valvontaa ja 
hävittämistä varten, sillä unioniin 
kohdistuu huomattavia riskejä ja epidemiat 
ovat lisääntyneet;

Or. ro

Tarkistus 32
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen eläintautien ja 
kasvintuhoojien torjuntaan tarkoitettujen 
määrärahojen lisäämiseen, sillä unioniin 
kohdistuu huomattavia riskejä ja epidemiat 
ovat lisääntyneet;

5. panee merkille eläintautien ja 
kasvintuhoojien torjuntaan tarkoitettujen 
määrärahojen lisäämisen, sillä unioniin 
kohdistuu huomattavia riskejä ja epidemiat 
ovat lisääntyneet; kehottaa keskittämään 
rahoituksen sekä agroekologisten 
tuholaisten hallintamenetelmien 
tutkimukseen että täytäntöönpanoon;
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Or. en

Tarkistus 33
Zbigniew Kuźmiuk

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
‑ohjelman ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien määrärahoissa 
on sellaisenaan edelleen täysin 
käytettävissä, jotta voidaan vauhdittaa 
innovointia ja älykkäitä ratkaisuja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
aloilla;

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
‑ohjelman ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien määrärahoissa 
on sellaisenaan edelleen täysin 
käytettävissä, jotta voidaan vauhdittaa 
innovointia ja älykkäitä ratkaisuja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
aloilla; toteaa samalla, että jäsenvaltioiden 
osallistuminen tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmiin on 
epätasaista, mistä on haittaa 15:lle EU:n 
ulkopuoliselle maalle; katsoo, että 
Horisontti Eurooppa -hankkeissa olisi sen 
vuoksi otettava huomioon kaikkien 
maiden ja alueiden painopisteet;

Or. pl

Tarkistus 34
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
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elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
‑ohjelman ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien määrärahoissa 
on sellaisenaan edelleen täysin 
käytettävissä, jotta voidaan vauhdittaa 
innovointia ja älykkäitä ratkaisuja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
aloilla;

elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
‑ohjelman ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien määrärahoissa 
on sellaisenaan edelleen täysin 
käytettävissä, jotta voidaan vauhdittaa 
innovointia ja älykkäitä ratkaisuja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
aloilla; painottaa, että on helpotettava 
maatalousalan huipputeknologian 
saatavuutta, jotta voidaan parantaa 
maataloustuotannon tehokkuutta ja 
kestävyyttä, sekä kannustettava nuoria 
investoimaan älykkääseen maatalouteen;

Or. ro

Tarkistus 35
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
-ohjelman ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien määrärahoissa 
on sellaisenaan edelleen täysin 
käytettävissä, jotta voidaan vauhdittaa 
innovointia ja älykkäitä ratkaisuja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
aloilla;

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea Pellolta pöytään -
strategian mukaisesti; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
-ohjelman ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien määrärahoissa 
on sellaisenaan edelleen täysin 
käytettävissä, jotta voidaan vauhdittaa 
innovointia ja älykkäitä ratkaisuja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
aloilla; painottaa tarvetta varmistaa, että 
tutkimuksen ja innovoinnin tulokset 
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saavuttavat maatilojen tason;

Or. en

Tarkistus 36
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
-ohjelman ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien määrärahoissa 
on sellaisenaan edelleen täysin 
käytettävissä, jotta voidaan vauhdittaa 
innovointia ja älykkäitä ratkaisuja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
aloilla;

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
-ohjelman ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien määrärahoissa 
on sellaisenaan edelleen täysin 
käytettävissä, jotta voidaan vauhdittaa 
innovointia ja älykkäitä ratkaisuja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
aloilla; varoittaa kuitenkin luottamasta 
liikaa teknologisiin innovaatioihin, jotka 
eivät ratkaise maanviljelyalan ongelmien 
perimmäisiä syitä tai sen kohtaamia 
systeemisiä ympäristökysymyksiä; 

Or. en

Tarkistus 37
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács, Juozas 
Olekas, Miroslav Číž

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
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elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
-ohjelman ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien määrärahoissa 
on sellaisenaan edelleen täysin 
käytettävissä, jotta voidaan vauhdittaa 
innovointia ja älykkäitä ratkaisuja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
aloilla;

elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
-ohjelman ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien määrärahoissa 
on sellaisenaan edelleen täysin 
käytettävissä, jotta voidaan vauhdittaa 
innovointia ja älykkäitä ratkaisuja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
aloilla erityisesti Pellolta pöytään -
strategian laajemmassa yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 38
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
‑ohjelman ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien määrärahoissa 
on sellaisenaan edelleen täysin 
käytettävissä, jotta voidaan vauhdittaa 
innovointia ja älykkäitä ratkaisuja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
aloilla;

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman ja 
eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien määrärahoissa 
menevät suoraan viljelijöille ja 
kotieläintuottajille, jotta parannetaan alan 
kilpailukykyä ja vauhditetaan innovointia 
ja älykkäitä ratkaisuja maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen aloilla;

Or. es

Tarkistus 39
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Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
‑ohjelman ja eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien määrärahoissa 
on sellaisenaan edelleen täysin 
käytettävissä, jotta voidaan vauhdittaa 
innovointia ja älykkäitä ratkaisuja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
aloilla;

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti uuden 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ja 
eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien määrärahoissa 
on sellaisenaan edelleen täysin 
käytettävissä, jotta voidaan vauhdittaa 
innovointia ja älykkäitä ratkaisuja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
aloilla;

Or. es

Tarkistus 40
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. vaatii sitoutumaan selkeästi 
kohdentamaan 25 prosenttia tutkimuksen 
ja innovoinnin määrärahoista 
luonnonmukaiseen viljelyyn ja 
agroekologisiin lähestymistapoihin sekä 
kansallisissa tutkimuksen ja innovoinnin 
(T&I) ohjelmissa että unionin puitteissa 
(esimerkiksi Horisontti Eurooppa) 
Pellolta pöytään -strategian torjunta-
aineiden vähentämistä ja 
luonnonmukaisesti viljellyn maan 
25 prosentin osuutta EU:n tasolla 
koskevien tavoitteiden mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 41
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa tarvetta sujuvoittaa ja 
yksinkertaistaa tukien tarjoamista, jotta 
vähennetään sitä valtavaa hallinnollista 
rasitusta, jota se aiheuttaa kansallisille 
viranomaisille ja tuensaajille, etenkin 
uuden YMP:n soveltamista edeltävässä 
siirtymävaiheessa;

Or. es

Tarkistus 42
Zbigniew Kuźmiuk

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa pilottihankkeiden ja 
valmistelutoimien merkitystä maatalouteen 
ja maaseudun kehittämiseen liittyvän 
innovoinnin kannalta; pyytää jatkamaan 
käynnissä olevien ja uusien 
pilottihankkeiden ja valmistelutoimien 
tukemista;

7. korostaa pilottihankkeiden ja 
valmistelutoimien merkitystä maatalouteen 
ja maaseudun kehittämiseen liittyvän 
innovoinnin kannalta; pyytää jatkamaan 
käynnissä olevien ja uusien 
pilottihankkeiden ja valmistelutoimien 
tukemista; painottaa erityisesti tarvetta 
kylien digitalisointiin tuotannon 
kannattavuuden lisäämiseksi, 
elämänlaadun parantamiseksi ja 
paikallisen aktivoinnin ja kehittämisen 
tehostamiseksi;

Or. pl
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Tarkistus 43
Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. muistuttaa, että unionin on 
seurattava luonnon monimuotoisuuteen 
liittyviä menoja, jotta täytetään sen 
biologista monimuotoisuutta koskevasta 
yleissopimuksesta johtuvat 
raportointivelvollisuudet; korostaa, että 
olisi hyväksyttävä nopeasti avoin, kattava 
ja merkityksellinen seurantamenetelmä, 
jota mukautetaan tarvittaessa 
monivuotisen rahoituskehyksen 
välitarkistuksen yhteydessä sekä 
ilmastoon että luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien menojen 
osalta; tähdentää, että vuosi 2022 ilman 
riittäviä ilmastoon ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyviä menoja ja 
luotettavaa seurantaa uhkaa estää näiden 
menotavoitteiden saavuttamisen koko 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen ajan;

Or. en

Tarkistus 44
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että maaseutualueiden 
pitkän aikavälin visio edellyttää 
demografisten näkökohtien ja 
maaseutujen kasvavan autioitumisen 
huomioon ottamista, kun politiikkaa 
koordinoidaan ja varoja jaetaan 
tehokkaammin;
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Or. es

Tarkistus 45
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. toteaa jälleen, ettei nykyisestä 
kriisivarauksesta ja 
rahoituskurimekanismista ole hyötyä, vaan 
ne ovat vuoden 2022 talousarvion kannalta 
pelkkä byrokraattinen taakka; toistaa siksi 
kannattavansa sellaisen monivuotisen 
varauksen käyttöönottoa, joka on irrotettu 
suorista tuista.

8. toteaa jälleen, ettei nykyisestä 
kriisivarauksesta ja 
rahoituskurimekanismista ole hyötyä, 
koska huolimatta covid-pandemian 
aikaisista tukipyynnöistä niitä ei ole 
käytetty, vaan ne ovat vuoden 2022 
talousarvion kannalta pelkkä 
byrokraattinen taakka; toistaa siksi 
kannattavansa sellaisen monivuotisen 
varauksen käyttöönottoa, joka on irrotettu 
suorista tuista;

Or. en

Tarkistus 46
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Elsi 
Katainen, Alin Mituța

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. on tyytyväinen elpymisrahastoihin, 
joista tuetaan maatalouselintarvikealan 
toimijoita niiden pyrkimyksissä mukautua 
ilmastonmuutokseen ja tarjota 
eurooppalaisille kuluttajille kestäviä ja 
paikallisia tuotteita; painottaa, että 
erityistä huomiota on kiinnitettävä eniten 
covid-19-kriisistä kärsineisiin 
laadukkaisiin maatalouselintarvikkeisiin;

Or. en
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Tarkistus 47
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. painottaa, että vaikka YMP:tä 
pannaan täytäntöön vuonna 2022 
kyseiseen vuoteen saakka sovellettavien 
vuosien 2014–2020 sääntöjen mukaisesti, 
on pantava täytäntöön toimenpiteitä siten, 
että ne johtavat myönteisiin muutoksiin, 
joilla varmistetaan kestävä siirtymä muun 
muassa viljelijöiden, ympäristön ja 
ilmaston sekä elintarviketurvan kannalta;

Or. en

Tarkistus 48
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota välttämään 
tukivälineiden keskittämistä tiettyihin 
tuotantomalleihin ja levittämään 
jatkossakin tietoa Välimeren alueen 
ruokavalioon kuuluvista elintarvikkeista 
ja edistämään sekä niiden että 
maantieteellisillä merkinnöillä ja 
alkuperämerkinnöillä varustettujen 
laadukkaiden ja paljon lisäarvoa tuovien 
tuotteiden kulutusta;

Or. es

Tarkistus 49
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Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. painottaa, että unionin 
maataloustukiin on kohdistunut 
järjestelmällisiä petoksia ja 
väärinkäytöksiä; kehottaa komissiota 
ottamaan käyttöön uusia oligarkkien 
vastaisia toimenpiteitä ja painottaa, että 
on tärkeää sitoa unionin maataloustuet 
oikeusvaltiotilanteen arviointiin 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 50
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. muistuttaa, että elintarviketurva ja 
elintarvikeketjun kestävyys sekä 
vuoden 2030 ilmasto- ja 
ympäristötavoitteet ovat ensisijaisia 
tavoitteita ja edellyttävät investointeja ja 
tukea viljelijöille sekä maaseudun pienille 
ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset); 
korostaa siksi vahvan maaseuturahaston 
ja Next Generation EU -varojen nopean 
toiminnan tarvetta vuonna 2022, kun 
otetaan huomioon tästä uudesta 
elpymisvälineestä maksetut unionin 
sitoumukset;

Or. en

Tarkistus 51
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Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. painottaa, että on tärkeää 
hyödyntää täysimääräisesti fossiiliset 
polttoaineet korvaavaa uusiutuvaa 
biotaloutta pyrittäessä edistämään 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja 
luomaan resurssitehokasta kiertotaloutta; 
muistuttaa tämän vuoksi, että on tärkeää 
lisätä tukea tutkimukselle ja innovoinnille 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
määrärahoista, kuten komission 
biotalousstrategiassa esitetään;

Or. en

Tarkistus 52
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
päätöksen uusista omista 
talousarviovaroista EU:n elpymisvälinettä 
koskevan aloitteen täytäntöönpanon 
vauhdittamiseksi; kehottaa Euroopan 
komissiota tällä välin sallimaan 
jäsenvaltioiden aloittaa 
elpymissuunnitelmiensa täytäntöönpanon 
maaseudun kehittämisohjelmien 
yhteydessä virallista päätöstä 
odotettaessa;

Or. en

Tarkistus 53
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Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. luottaa siihen, että vuoden 2022 
talousarvio auttaa tiedottamaan 
paremmin kotieläintuotannon hyödyistä 
Euroopassa, etenkin laajaperäisen 
kotieläintuotannon hyödyistä 
ympäristölle, biologiselle 
monimuotoisuudelle ja maaseutujen 
kestävyydelle;

Or. es

Tarkistus 54
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. painottaa, että YMP:n 
alakohtaisten ohjelmien mukautukselle 
on suuri kysyntä, jotta voitaisiin puuttua 
unionin keskeisten maatalousalojen 
markkinakriiseihin ja auttaa covid-19-
kriisin kielteisistä vaikutuksista kärsiviä 
maaseutualueita; painottaa, että joitakin 
maatalousalojen covid-19-kriisistä 
selviytymiseksi toteutettuja toimenpiteitä 
on jatkettava vuonna 2022 keskittyen 
toimitusketjujen monipuolistamiseen ja 
lyhentämiseen;

Or. en

Tarkistus 55
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Elsi 
Katainen, Alin Mituța
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Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. on tyytyväinen menojen 
toteuttamisvauhtiin vuosien 2014–2020 
ohjelmien maaseudun kehittämiseen 
tarkoitettujen määrärahojen osalta ja 
kannustaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät 
ole käyttäneet kokonaisuudessaan vuosien 
2014–2020 määrärahoja, jatkamaan tätä 
suuntausta YMP:n siirtymäajanjakson 
aikana;

Or. en

Tarkistus 56
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike 
Müller, Alin Mituța

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
sellaisia maaseudun kehittämistoimia, 
joilla pyritään auttamaan maanviljelijöitä 
ekologisen siirtymän toteuttamisessa ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin 
pyrkimisessä;

Or. en

Tarkistus 57
Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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8 d. painottaa pienten tilojen, 
ekologisten tilojen ja nuorten viljelijöiden 
merkitystä maaseutualueilla ja katsoo, 
että nämä edellyttävät erityistä huomiota 
ja lisää varoja;

Or. en

Tarkistus 58
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Elsi 
Katainen, Alin Mituța

Lausuntoluonnos
8 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 e. katsoo, että 
maatalouselintarvikeala olisi katsottava 
uuden brexit-mukautusvarauksen 
edunsaajaksi, koska Yhdistyneen 
kuningaskunnan unionista eroamisen 
kielteiset vaikutukset ovat kohdistuneet 
siihen rajuimmin ja rajavalvontaan 
liittyvät hallinnolliset kustannukset 
kasvavat merkittävästi, mikä vaikuttaa 
eniten pieniin ja keskisuuriin yrityksiin;

Or. en

Tarkistus 59
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 e. huomauttaa, että on selviydyttävä 
myös muiden kauppasopimusten ja 
kolmansien osapuolten 
tariffitoimenpiteiden vastaavista 
kielteisistä vaikutuksista, ja vaatii 
tarvittavia talousarviovaroja 
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markkinatoimien tarjoamiseksi niillä 
aloilla, joita tämä koskee; vaatii, että 
unionin ulkopuolelta tuotaviin 
maataloustuotteisiin sovelletaan unionin 
normeja vastaavia normeja;

Or. en

Tarkistus 60
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 f. muistuttaa, että sääntelynormien 
parantamisen lisäksi hyödyllisiä ovat 
paremmat tuotemerkinnät ja koulutus 
autettaessa kansalaisia muuttamaan 
kulutustottumuksiaan kohti paikallisesti 
tuotettavia kestävämpiä 
maataloustuotteita; suosittelee, että 
terveellistä ruokaa ja ravintoa, 
luonnonmukaista tuotantoa ja eläinten 
hyvinvointia koskevat huolenaiheet 
sisällytetään julkisia hankintoja koskeviin 
sääntöihin;

Or. en

Tarkistus 61
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 g. painottaa, että unionin 
kouluhedelmä- ja vihannesohjelmat sekä 
koulumaitojärjestelmä ovat tärkeitä, jotta 
voidaan auttaa lapsia noudattamaan 
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terveellistä ruokavaltiota; kehottaa 
jäsenvaltioita käyttämään määrärahansa 
täysimääräisesti ja asettamaan etusijalle 
kestävän, paikallisen ja korkealaatuisen 
tuotannon;

Or. en

Tarkistus 62
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 h. korostaa 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen nro 10/2018 
johtopäätöksiä, joiden mukaan 
perustukijärjestelmä on edistänyt 
tukitasojen sisäistä lähentymistä vain 
rajoitetusti; muistuttaa, että jäsenvaltiot 
sitoutuivat saavuttamaan maksujen 
yhtenäisyyden kaikkialla unionissa 
vuoteen 2013 mennessä, mikä todettiin 
ensimmäiseksi Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan 24.–25. lokakuuta 2002 
antamissa päätelmissä, joten maksujen 
yhtenäisyys on myöhässä useampia 
vuosia;

Or. en

Tarkistus 63
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 i. muistuttaa, että ulkoisten suorien 
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tukien puutteellinen lähentyminen 
vääristää kilpailuedellytyksiä EU:n 
yhteismarkkinoilla; kehottaa 
varmistamaan täyden lähentymisen 
vuoden 2022 loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 64
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 j. muistuttaa, että yksi YMP:n 
päätavoitteista on vakauttaa viljelijöiden 
tulot ja tukea työpaikkojen säilyttämistä ja 
luomista koko unionin alueella; toteaa, 
että vähemmän kehittyneillä 
maaseutualueilla YMP-järjestelmällä 
tuetaan sen päätavoitteiden vastaisesti 
suuria maanomistajia, ja vähemmän 
tukea ohjataan pienemmille maata 
viljeleville tilallisille; kehottaa jakamaan 
uudelleen YMP:n tuet pienten tilojen ja 
perhetilojen asianmukaisten elinolojen 
varmistamiseksi varmistamalla riittävän 
rahoituksen toisessa pilarissa, keskittyen 
pienimpiin tiloihin ja vahvistamalla 
asianmukaisen enimmäistuen 
ensimmäisessä pilarissa;

Or. en

Tarkistus 65
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 k kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 k. kehottaa keskittämään EU:n 
ohjelmat hankkeisiin, joilla turvataan 
maatalousalan työpaikat, luodaan 
laadukkaita ja työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavia työpaikkoja, varmistetaan 
vakaat ja säännellyt palkat ja työolot sekä 
torjutaan tehokkaasti ja tiukasti köyhyyttä 
ja sosiaalista syrjäytymistä 
maaseutualueilla.

Or. en


