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6.3.2013 B7-0080/470 

Tarkistus  470 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0080/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)  

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artiklan 

mukaisesti kehitysyhteistyöpolitiikan 

tavoitteet, YK:n ja muiden kansainvälisten 

järjestöjen puitteissa hyväksytyt tavoitteet 

mukaan luettuina, olisi otettava 

huomioon YMP:n täytäntöönpanossa. 

Tähän asetukseen perustuvat toimet eivät 

saisi vaarantaa kehitysmaiden, erityisesti 

vähiten kehittyneiden maiden, 

elintarviketuotantokapasiteettia eikä 

elintarviketurvaa pitkällä aikavälillä, ja 

toimilla on edistettävä ilmastonmuutoksen 

vaikutusten vähentämistä koskevien 

unionin sitoumusten täyttämistä. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä on kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon tarkistus 1.  
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6.3.2013 B7-0080/471 

Tarkistus  471 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Esther de Lange, Andrea Zanoni ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0080/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)  

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 94 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(94) Sisämarkkinat edellyttävät 

kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin 

ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi 

sisällettävä tuontitulli- ja 

vientitukijärjestelmä, ja sen olisi 

periaatteessa vakautettava unionin 

markkinat. Kauppajärjestelmän olisi 

perustuttava Uruguayn kierroksen 

monenvälisissä kauppaneuvotteluissa ja 

kahdenvälisissä sopimuksissa tehtyihin 

sitoumuksiin. 

(94) Sisämarkkinat edellyttävät 

kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin 

ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi 

sisällettävä tuontitullijärjestelmä ja sen 

olisi edelleen rajoitetun ajan sisällettävä 

vientitukijärjestelmä, ja sen olisi 

periaatteessa vakautettava unionin 

markkinat. Kauppajärjestelmän olisi 

perustuttava Uruguayn kierroksen 

monenvälisissä kauppaneuvotteluissa ja 

kahdenvälisissä sopimuksissa tehtyihin 

sitoumuksiin ja siinä olisi otettava 

huomioon unionin kehitystavoitteet ja 

kehitysmaita koskevat unionin 

sitoumukset sekä WTO:n 

ministerikokouksen julkilausumaan 

vuonna 2005 sisältynyt sitoumus poistaa 

kaikki vientituen muodot vuoteen 2013 

mennessä. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä on kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon tarkistus 4. Viittaus Hong Kongissa vuonna 

2005 pidetyn WTO:n ministerikokouksen päätelmiin.  
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6.3.2013 B7-0080/472 

Tarkistus  472 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0080/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)  

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 107 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(107) Unionin osallistuminen tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 

tiettyjen tuotteiden kansainväliseen 

kauppaan olisi voitava turvata säätämällä 

mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 

maihin suuntautuvalle viennille unionin 

hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 

väliseen erotukseen perustuvaa WTO-

sitoumusten mukaista vientitukea. 

Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 

ja määrään perustuvia rajoituksia. 

(107) Unionin osallistuminen tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 

tiettyjen tuotteiden kansainväliseen 

kauppaan olisi voitava turvata säätämällä 

mahdollisuudesta myöntää kolmansiin 

maihin suuntautuvalle viennille unionin 

hintojen ja maailmanmarkkinahintojen 

väliseen erotukseen perustuvaa WTO-

sitoumusten mukaista vientitukea. 

Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon 

ja määrään perustuvia rajoituksia. 

Vientituet olisi poistettava asteittain 

vuoteen 2016 mennessä. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä on kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon tarkistus 6. Viittaus WTO:n 

ministerikokouksen vuonna 2005 antamaan julkilausumaan kaikkien vientituen muotojen 

poistamisesta vuoteen 2013 mennessä. 
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6.3.2013 B7-0080/473 

Tarkistus  473 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0080/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)  

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Ehdotus asetukseksi 

136 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kehityspolitiikan tavoitteiden 

johdonmukaisuuden varmistamiseksi 

mitään vientitukea ei myönnetä 

kehitysmaahan suunnatulle viennille, jos 

on olemassa riski, että asianomaisen 

tuotteen vienti vahingoittaa paikallisia 

tuottajia. Komissiolle siirretään valta 

antaa delegoituja säädöksiä tämän 

asetuksen 160 artiklan mukaisesti 

kehitysmaihin suunnattavan viennin 

vientitukien myöntämistä koskevien 

ehtojen ja menettelyjen määrittämiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä on kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon tarkistus 12.  

 

 

 


