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6.3.2013 B7-0080/474 

Tarkistus  474 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

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) Jotta saavutetaan yhteisessä 

maatalouspolitiikassa asetetut tavoitteet, 

joilla pyritään varmistamaan pienten ja 

keskisuurten tilojen viljelijöiden 

kohtuulliset tulot, komission olisi 

varmistettava, että tuotantohinnat eivät 

laske alle tason, jonka se asettaa 

markkinointivuosittain ja 

tuotantomäärittäin keskimääräiselle 

tilalle. Niistä olisi päätettävä yhdessä 

ammattijärjestöjen ja ammattialan 

järjestöjen kanssa, jotta viljelijöille 

maksettavat hinnat kattavat todella 

tuotantokustannusten muutokset ja 

tarjoavat kohtuullisen korvauksen 

maataloustyöstä kullakin tilalla. Siksi 

komission olisi hyväksyttävä tarvittavat 

välineet julkista ja yksityistä varastointia 

koskevien säännösten 

täytäntöönpanemiseksi tilanteissa, joissa 

havaitaan perushintojen epänormaalia 

laskua, ja vahvistettava sovitut 

tuontiaikataulut tilanteissa, joissa tuonti 

vaikuttaa epäsuotuisasti hintoihin 

unionin jäsenvaltiossa. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/475 

Tarkistus  475 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

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 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Käytännön ja edellisistä yhteisistä 

markkinajärjestelyistä saadun kokemuksen 

perusteella interventiojärjestelmän olisi 

oltava kunkin asianomaisen alan tarpeiden 

mukaan käytettävissä tiettyinä aikoina 

vuodesta, ja sen olisi kyseisinä aikoina 

oltava pysyvästi avoinna tai se olisi 

avattava markkinahinnoista riippuen. 

(14) Käytännön ja edellisistä yhteisistä 

markkinajärjestelyistä saadun kokemuksen 

perusteella interventiojärjestelmän olisi 

oltava kunkin asianomaisen alan tarpeiden 

mukaan käytettävissä tiettyinä aikoina 

vuodesta, ja sen olisi kyseisinä aikoina 

oltava pysyvästi avoinna tai se olisi 

avattava markkinahinnoista riippuen. Sillä 

olisi pyrittävä ylläpitämään unionin 

sisäistä perusvähimmäishintaa tiettyjen 

tuotantomäärien osalta. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/476 

Tarkistus  476 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

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 33 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(33) Hedelmien ja vihannesten tuotanto on 

vaikeasti ennakoitavaa, ja tuotteet ovat 

helposti pilaantuvia. Vähäisetkin ylijäämät 

voivat häiritä markkinoita merkittävästi. 

Sen vuoksi olisi luotava 

kriisinhallintatoimenpiteitä, ja kyseiset 

toimenpiteet olisi jatkosakin sisällytettävä 

toimintaohjelmiin. 

(33) Hedelmien ja vihannesten tuotanto on 

vaikeasti ennakoitavaa, ja tuotteet ovat 

helposti pilaantuvia. Vähäisetkin ylijäämät 

voivat häiritä markkinoita merkittävästi. 

Sen vuoksi olisi luotava 

kriisinhallintatoimenpiteitä, joita ovat 

esimerkiksi vetäminen pois markkinoilta 

tai jäsenvaltioiden väliset 

tuontiaikataulut, ja kyseiset toimenpiteet 

olisi jatkossakin sisällytettävä 

toimintaohjelmiin. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/477 

Tarkistus  477 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

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 83 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (83 a) Kiintiöjärjestelmä olisi säilytettävä 

ja sitä olisi parannettava markkinoiden 

sääntelyvälineenä. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/478 

Tarkistus  478 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

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 91 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(91) Tuotannon järkiperäisen kehityksen 

varmistamiseksi ja siten maidontuottajien 

kohtuullisen elintason takaamiseksi 

tuottajien neuvotteluvoimaa jalostajiin 

nähden olisi vahvistettava, jotta lisäarvo 

jakautuisi toimitusketjussa tasaisemmin. 

Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden 

saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä 

perussopimuksen 42 artiklan ja 43 artiklan 

2 kohdan mukaisesti säännös, jolla 

maidontuottajien muodostamien 

tuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen 

sallitaan neuvotella meijerin kanssa 

joidenkin tai kaikkien jäsentensä tuotantoa 

koskevista sopimusehdoista, myös 

hinnoista. Maitomarkkinoiden tehokkaan 

kilpailun säilyttämiseksi tätä 

mahdollisuutta olisi sovellettava 

asianmukaisin määrällisin rajoituksin. 

(91) Tuotannon järkiperäisen kehityksen 

varmistamiseksi ja siten maidontuottajien 

kohtuullisen elintason takaamiseksi 

tuottajien neuvotteluvoimaa jalostajiin 

nähden olisi vahvistettava, jotta lisäarvo 

jakautuisi toimitusketjussa tasaisemmin. 

Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden 

saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä 

perussopimuksen 42 artiklan ja 43 artiklan 

2 kohdan mukaisesti säännös, jolla 

maidontuottajien muodostamien 

tuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen 

sallitaan neuvotella meijerin kanssa 

joidenkin tai kaikkien jäsentensä tuotantoa 

koskevista sopimusehdoista, myös 

hinnoista, jotka eivät kuitenkaan saisi olla 

liian alhaisia, jotta katettaisiin 

tuotantokustannukset ja jotta tuottajat 

saisivat työstä kohtuullisen korvauksen. 

Siksi olisi perustettava maidontuotantoa 

käsittelevä EU:n virasto, joka seuraa 

jatkuvasti tuotettujen määrien hintatason 

kehitystä ja vahvistaa 

perustuotantohinnan. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/479 

Tarkistus  479 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

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 105 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(105) Tullijärjestelmä mahdollistaa 

luopumisen kaikista muista 

suojatoimenpiteistä unionin ulkorajoilla. 

Sisämarkkina- ja tullimekanismi voi 

kuitenkin poikkeuksellisissa olosuhteissa 

osoittautua riittämättömäksi. Unionin olisi 

tällöin voitava viipymättä toteuttaa kaikki 

tarvittavat toimenpiteet, jotta unionin 

markkinat eivät jäisi ilman suojaa 

mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä vastaan. 

Tällaisten toimenpiteiden olisi oltava 

unionin kansainvälisten sitoumusten 

mukaisia. 

(105) Tullijärjestelmä mahdollistaa 

luopumisen kaikista muista 

suojatoimenpiteistä unionin ulkorajoilla. 

Sisämarkkina- ja tullimekanismi voi 

kuitenkin poikkeuksellisissa olosuhteissa 

osoittautua riittämättömäksi. Unionin olisi 

tällöin voitava viipymättä toteuttaa kaikki 

tarvittavat toimenpiteet, jotta unionin 

markkinat eivät jäisi ilman suojaa 

mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä vastaan. 

Tällaisten toimenpiteiden olisi oltava 

unionin kansainvälisten sitoumusten 

mukaisia samalla kun varmistetaan 

unionin elintarvikeomavaraisuuden 

kunnioittaminen. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/480 

Tarkistus  480 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

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, ja se ei 

saisi vaarantaa kehitysmaiden 

maatalousalojen ja talouksien kehitystä. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/481 

Tarkistus  481 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

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 132 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(132) Olisi säädettävä erityisistä 

interventiotoimenpiteistä, jotta voitaisiin 

reagoida tehokkaasti markkinahäiriöiden 

uhkiin. Olisi määriteltävä kyseisten 

toimenpiteiden soveltamisala. 

(132) Olisi säädettävä erityisistä 

interventiotoimenpiteistä, jotta voitaisiin 

reagoida tehokkaasti markkinahäiriöiden 

uhkiin. Olisi määriteltävä kyseisten 

toimenpiteiden soveltamisala. Olisi 

vahvistettava turvalausekejärjestelyjä 

markkinahäiriöistä selviämiseksi. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/482 

Tarkistus  482 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

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 146 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (146 a) Maitokiintiöt, sokerikiintiöt ja 

viinin istutusoikeudet ovat markkinoiden 

hallintavälineitä, joilla voidaan 

mahdollistaa YMP:n tavoitteena oleva 

viljely-yhteisön kohtuullisen elintason 

saavuttaminen. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/483 

Tarkistus  483 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

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 

18 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 160 artiklan 

mukaisesti tämän artiklan 2–9 kohdassa 

lueteltujen toimenpiteiden säätämiseksi. 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 160 artiklan 

mukaisesti tämän artiklan 2–9 kohdassa 

lueteltujen toimenpiteiden säätämiseksi. 

Näin varmistetaan, että unionissa 

noudatetaan vähimmäishintoja tietyille 

tilakohtaisille tuotantoyksiköille, jotka 

kukin jäsenvaltio määrittää niin, että 

nämä tuotantohinnat kattavat nousevat 

tuotantokustannukset ja niiden avulla 

viljelijäperheet saavat kohtuullisen 

korvauksen työstään. Näin varmistetaan 

tilojen työntekijöille asianmukainen 

elintaso YMP:n tavoitteiden mukaisesti. 

Or. fr 

 

 


