
 

AM\929636FI.doc  PE503.601v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.3.2013 B7-0080/485 

Tarkistus  485 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin 

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) Yhteisen maatalouspolitiikan yhtenä 
päätavoitteena olisi oltava 
elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 
omavaraisuuden varmistaminen 
jäsenvaltioissa, mikä merkitsee, että 
tarvitaan sääntelyä ja jakelujärjestelmiä, 
joiden avulla maat ja alueet voivat 
kehittää tuotantoaan siten, että ne 
pystyvät täyttämään tarpeensa 
mahdollisimman hyvin. 
 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/486 

Tarkistus  486 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils 

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 12 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Yhteisellä maatalouspolitiikalla 
olisi oltava välineitä ja mekanismeja, 
joilla taataan oikeudenmukaiset 
tuottajahinnat ja mahdollistetaan 
viljelijöille tulot, joita vaaditaan 
tuotannon jatkuvuutta ja säännöllisiä 
elintarviketoimituksia varten. 
 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/487 

Tarkistus  487 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin 

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 40 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (40 a) Kun tapahtuu luonnon tai ihmisen 
aiheuttama suuronnettomuus, 
jäsenvaltioiden viljelijöillä ja heidän 
palkkaamillaan maataloustyöntekijöillä 
olisi oltava julkinen maatalousvakuutus, 
jolla varmistetaan heille 
oikeudenmukainen suojataso. 
 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/488 

Tarkistus  488 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides 

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) Tällä asetuksella olisi varmistettava 
ehdottomasti, että jäsenvaltiot voivat 
saada takaisin sokerijuurikkaan 
tuotantokiintiönsä puhdistamista varten, 
mitä olisi sovellettava erityisesti maihin, 
jotka ovat menettäneet kiintiönsä ja ovat 
nyt täysin riippuvaisia jalostukseen 
tarvittavan raaka-aineen tuonnista. Sillä 
olisi myös taattava sokerintuotantoon 
tarvittavien raaka-aineiden vapaa 
saatavuus. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/489 

Tarkistus  489 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils 

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 90 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (90 a) Joissakin jäsenvaltioissa lisäarvo 
jakautuu hyvin epätasaisesti 
elintarvikeketjussa ja alhaiset 
tuottajahinnat ovat pitkäaikainen 
ongelma. Tuottajien eduksi koituvaksi 
tuottajahintojen parantamiseksi, millä 
lisäarvoa jaetaan oikeudenmukaisesti ja 
asianmukaisesti ketjussa, jäsenvaltioiden 
olisi voitava hyväksyä interventiomalleja 
muun muassa enimmäismarginaalien 
vahvistamiseksi kullekin ketjun toimijalle. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/490 

Tarkistus  490 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin 

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 145 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (145 a) Viime vuosina kymmenien 
tuhansien maidontuottajien kaikkialla 
EU:ssa on ollut pakko lopettaa 
tuotantonsa tuhoisien ja 
tuotantokustannuksia kattamattomien 
tuottajahintojen vuoksi. Maitoalan 
nykyinen tila liittyy erottamattomasti 
hintojen vapauttamiseen ja 
tuotantokiintiöiden lisäämiseen niiden 
lakkauttamista silmällä pitäen. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/491 

Tarkistus  491 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin 

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 149 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(149) Kun kyseessä ovat maito- ja 

maitotuotealan sopimussuhteet, tässä 

asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat 

perusteltuja maitoalan markkinoiden 

nykyisen taloudellisen tilanteen ja 

toimitusketjun rakenteen kannalta. Sen 

vuoksi niitä olisi sovellettava riittävän 

kauan (sekä ennen maitokiintiöiden 
lakkauttamista että sen jälkeen), jotta 
niiden vaikutukset olisivat 

mahdollisimman tehokkaita. 

Toimenpiteiden kauaskantoisuuden vuoksi 

niiden olisi kuitenkin oltava luonteeltaan 

tilapäisiä, ja niitä olisi arvioitava uudelleen. 

Komission olisi laadittava kertomukset, 

joissa se tarkastelee maitomarkkinoiden 

kehitystä ja erityisesti 

yhteistuotantosopimusten tekemiseksi 

tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka 

se toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 

2018, 

(149) Kun kyseessä ovat maito- ja 

maitotuotealan sopimussuhteet, tässä 

asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat 

perusteltuja maitoalan markkinoiden 

nykyisen taloudellisen tilanteen ja 

toimitusketjun rakenteen kannalta. Sen 
vuoksi niitä olisi sovellettava riittävän 

kauan, jotta niiden vaikutukset olisivat 

mahdollisimman tehokkaita. 
Toimenpiteiden kauaskantoisuuden vuoksi 

niiden olisi kuitenkin oltava luonteeltaan 

tilapäisiä, ja niitä olisi arvioitava uudelleen. 
Komission olisi laadittava kertomukset, 

joissa se tarkastelee maitomarkkinoiden 

kehitystä ja erityisesti 

yhteistuotantosopimusten tekemiseksi 

tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka 

se toimittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 

2018, 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/492 

Tarkistus  492 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin 

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 

1 a osa (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 I OSASTO  

 Tuotannon sääntely  

 I LUKU  

 Tuotannon sääntelyyn ja jakeluun 
liittyvät tekijät  

 7 a artikla 

 Maitoalan kiintiöt  

 1. Maidontuotannon nykyinen 
kiintiöjärjestelmä on voimassa vuoden 
2015 jälkeenkin. Kiintiöitä sopeutetaan 
mahdollisimman nopeasti jäsenvaltioiden 
tarpeisiin ja niiden suhteelliseen 
tuotantokapasiteettiin. 

 2. Komissio antaa ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kansallisista maitokiintiöistä, jotka on 
sopeutettu 1 kohdan mukaisesti; 
aikataulu mahdollistaa sen, että asetus 
tulee voimaan 1. heinäkuuta 2014.  

 7 b artikla 

 Viiniköynnösten istutusoikeudet  

 1. Istutusoikeuksien nykyinen järjestelmä 
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on voimassa vuoden 2015 jälkeenkin. 

 2. Komissio arvioi nykyjärjestelmän 
muutos- ja sopeuttamistarpeet ja antaa 
ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi erityisjärjestelyjen 
määrittelemisestä alueille, joiden 
pääelinkeino on viininviljely, jotta 
kyseisten alueiden rypäletuotteiden 
ominaispiirteet säilyisivät; aikataulu 
mahdollistaa sen, että asetus tulee 
voimaan 1. heinäkuuta 2014. 

 7 b artikla 

 Sokerialan kiintiöt  

 1. Sokerialan nykyinen kiintiöjärjestelmä 
on voimassa vuoden 2015 jälkeenkin. 
Kiintiöitä sopeutetaan mahdollisimman 
nopeasti jäsenvaltioiden tarpeisiin ja 
niiden suhteelliseen 
tuotantokapasiteettiin. 

 2. Komissio antaa ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
sokerialan kansallisista kiintiöistä, jotka 
on sopeutettu 1 kohdan mukaisesti; 
aikataulu mahdollistaa sen, että asetus 
tulee voimaan 1. heinäkuuta 2014.  

 7 d artikla 

 Muut alat  

 1. Komissio toimittaa viimeistään 1. 
heinäkuuta 2014 vaikutustenarvioinnin 
sääntelyn ja tuotantoon sovellettavien 
jakeluvälineiden poistamisesta muilla 
aloilla jäsenvaltioissa. 

 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tutkimuksen tulosten perusteella komissio 
toimittaa ajallaan ehdotuksia muilla 
aloilla mahdollisesti tarvittavista 
kiintiöjärjestelmistä, jotta tuotantoa 
voidaan jakaa tasaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, kun otetaan huomioon niille 
ominaiset mahdollisuudet ja kyvyt 
sallimalla kyseisillä aloilla suurimmat 
vajeet omaaville jäsenvaltioille tilaa 
eriytyneelle kehitykselle. 
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Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/493 

Tarkistus  493 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides, Jacky Hénin 

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 

-1 artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 artikla 

 Kansallisten toimijoiden suosiminen  

 1. Kun jäsenvaltion 
maatalouselintarviketasapaino on 
vakavasti ja pysyvästi alijäämäinen, se voi 
hyväksyä kansallisten toimijoiden 
suosimista koskevan periaatteen 
vahvistamalla ja ottamalla käyttöön 
järjestelmän, jossa sovelletaan pakollisia 
kansallisen kaupan pidon kiintiöitä ja 
jossa tuonti täydentää kansallista 
tuotantoa. 

 2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
periaatteen soveltaminen lakkautetaan 
kolmen peräkkäisen tai kuuden erillisen 
vuoden jälkeen, jolloin 
maatalouselintarvikkeiden tuotanto on 
kasvanut kestävästi ja alijäämä 
vastaavasti vähentynyt. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/494 

Tarkistus  494 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin 

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 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Tässä asetuksessa ’vähemmän 

kehittyneillä alueilla’ tarkoitetaan alueita, 

jotka on määritelty sellaisiksi yhteiseen 

strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 

säännöksistä ja Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 

koskevista yleisistä säännöksistä sekä 

asetuksen (EY) N:o 1083/2006 

kumoamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 

[KOM(2011) 615] 82 artiklan 2 kohdan a 

alakohdassa. 

4. Tässä asetuksessa 

 a) ’vähemmän kehittyneillä alueilla’ 

tarkoitetaan alueita, jotka on määritelty 

sellaisiksi yhteiseen strategiakehykseen 

kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, 

Euroopan sosiaalirahastoa, 

koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahastoa ja 

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 

koskevista yhteisistä säännöksistä ja 

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
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sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 

koskevista yleisistä säännöksistä sekä 

asetuksen (EY) N:o 1083/2006 

kumoamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 

[KOM(2011) 615] 82 artiklan 2 kohdan a 

alakohdassa. 

 b) 'äärimmäisillä sääoloilla' sääoloja, 
jotka ovat verrattavissa 
luonnonkatastrofeihin ja joita ovat 
esimerkiksi voimakkaat tuulet, halla, 
rakeet, jää, sade tai kuivuus, jotka 
tuhoavat tai vähentävät 
kokonaistuotantoa tuotantoa yli 30 
prosenttia viljelijän keskimääräisestä 
vuosituotannosta. Keskimääräinen 
vuosituotanto lasketaan suhteessa 
kolmeen aikaisempaan vuoteen tai 
viimeisimpiin viiteen vuoteen perustuvaan 
kolmen vuoden keskiarvoon siten, että 
korkein ja matalin määrä jätetään pois; 

 c) 'paikallisilla tuotteilla' tuotteita, jotka 
on tuotettu vähintään 150 kilometrin 
päässä kulutuspaikastaan. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/495 

Tarkistus  495 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin 

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 

8 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) tuen myöntämiseen yksityisten 

toimijoiden toteuttamaan tuotteiden 

varastointiin. 

b) tuen myöntämiseen julkisten ja 
yksityisten toimijoiden toteuttamaan 

tuotteiden varastointiin. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/496 

Tarkistus  496 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin 

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 

II luku – 1 jakso – 1 alajakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Julkinen interventio ja yksityisen 

varastoinnin tuki 
Julkinen interventio ja julkisen ja 
yksityisen varastoinnin tuki 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/497 

Tarkistus  497 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils 

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 

15 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) vältetään markkinahäiriöt; a) vahvistetaan julkisia 
markkinasääntelyvälineitä; 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/498 

Tarkistus  498 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin 

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 

II osa – I osasto – 1 luku – 3 jakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yksityisen varastoinnin tuki Julkisen ja yksityisen varastoinnin tuki 

Or. pt 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/499 

Tarkistus  499 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils 

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 

II osa – I osasto – 1 luku – 3 a jakso (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a jakso 

 VÄLIPORTAAN MARGINAALIT  

 17 a artikla 

 Väliportaan enimmäismarginaalit  

 Jotta lisäarvo jakautuisi tasaisesti ja 
asianmukaisesti koko toimitusketjussa, 
jossa on havaittu vakavia tasa-arvoon 
liittyviä puutteita, jäsenvaltiot voivat 
tuottajahintoja parantaakseen ottaa 
käyttöön ketjuun sovellettavia 
interventiomuotoja esimerkiksi 
määrittämällä väliportaan 
enimmäismarginaalit ketjun kullekin 
osalle. 

Or. pt 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/500 

Tarkistus  500 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin 

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 

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Seuraavien tuotteiden yksityiseen 

varastointiin voidaan myöntää tukea tässä 

jaksossa säädetyin edellytyksin sekä 

komission 17 ja 19 artiklan mukaisesti 

antamilla delegoiduilla säädöksillä ja/tai 

täytäntöönpanosäädöksillä hyväksymien 

vaatimusten ja edellytysten mukaisesti: 

Seuraavien tuotteiden julkiseen ja/tai 
yksityiseen varastointiin voidaan myöntää 

tukea tässä jaksossa säädetyin edellytyksin 

sekä komission 17 ja 19 artiklan mukaisesti 

antamilla delegoiduilla säädöksillä ja/tai 

täytäntöönpanosäädöksillä hyväksymien 

vaatimusten ja edellytysten mukaisesti: 

Or. pt 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/501 

Tarkistus  501 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin Sabine Wils 

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 

21 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltion on strategiaansa laatiessaan 

laadittava luettelo hedelmä- ja 

vihannesalan, hedelmä- ja 

vihannesjalostealan sekä banaanialan 

tuotteista, jotka voivat saada tukea sen 

järjestelmästä. Luetteloon ei saa kuitenkaan 

sisällyttää tuotteita, jotka on suljettu pois 

komission delegoiduilla säädöksillä 22 
artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti 

toteuttamilla toimenpiteillä. 

Jäsenvaltioiden on valittava tuotteensa 

objektiivisten kriteerien perusteella, joihin 

voivat kuulua kausiluonteisuus, tuotteiden 

saatavuus tai ympäristönäkökohdat. Tässä 

yhteydessä jäsenvaltiot voivat asettaa 

etusijalle unionista peräisin olevat tuotteet. 

3. Jäsenvaltion on strategiaansa laatiessaan 
laadittava luettelo hedelmä- ja 

vihannesalan, hedelmä- ja 

vihannesjalostealan sekä banaanialan 

tuotteista, jotka voivat saada tukea sen 

järjestelmästä. Luetteloon ei saa kuitenkaan 
sisällyttää tuotteita, jotka on suljettu pois 

komission delegoiduilla säädöksillä 
22 artiklan 2 kohdan a alakohdan 

mukaisesti toteuttamilla toimenpiteillä. 
Jäsenvaltioiden on valittava tuotteensa 

objektiivisten kriteerien perusteella, joihin 

voivat kuulua kausiluonteisuus, tuotteiden 

saatavuus tai ympäristönäkökohdat. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltiot voivat asettaa 

etusijalle unionista peräisin olevat tuotteet 
ja paikallisesti tuotetut tuotteet, millä 
tuetaan lyhyitä toimitusketjuja. 

Or. pt 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/502 

Tarkistus  502 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides, Jacky Hénin 

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 

49 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuetun 
tislauksen tuloksena tuotettu alkoholi on 
käytettävä kilpailun vääristymisen 
välttämiseksi yksinomaan teollisuudessa 
tai energiatarkoituksiin. 

Poistetaan. 

Or. pt 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/503 

Tarkistus  503 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin 

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 

II osa – II osasto – III luku – 4 a jakso (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a jakso 

 JÄSENVALTIOIDEN TOTEUTTAMA 
HALLINNOINTI  

 116 a artikla 

 Jäsenvaltioiden toteuttama hallinnointi  

 Ottaen huomioon erityiset olosuhteet ja 
tuottaja- ja toimijaorganisaatioiden 
kehitysasteen kussakin jäsenvaltiossa, jos 
tuottajien järjestäytymisaste on erityisen 
alhainen, myös asianomaisen jäsenvaltion 
kansalliset viranomaiset voivat käyttää 
tällä asetuksella tuottajaorganisaatioille 
annettavaa toimivaltaa. 

Or. pt 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2013 B7-0080/504 

Tarkistus  504 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin 

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 

5 osa – -1 luku (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 I OSASTO  

 Riskin- ja kriisinhallinta  

 1 jakso 

 Julkinen vakuutus  

 153 a artikla 

 Julkinen maatalousvakuutus  

 1. Perustetaan unionin talousarviosta 
rahoitettava maatalouden julkinen 
vakuutusjärjestelmä, jolla taataan 
vähimmäistoimeentulo äärimmäisistä 
sääolosuhteista tai muista luonnon tai 
ihmisen aiheuttamista 
suuronnettomuuksista, metsäpalot, taudit 
ja tuholaiset mukaan luettuna, kärsimään 
joutuneille viljelijöille. Vakuutuksella 
varmistetaan kaikille viljelijöille ja heidän 
palkkaamilleen maataloustyöntekijöille 
vähimmäissuoja kaikissa jäsenvaltioissa. 

 2. Maatalousvakuutusjärjestelmä voidaan 
jakaa tilavakuutuksiin, tulovakuutuksiin, 
tuotantoeläinvakuutuksiin ja 
korvausrahastoihin. 

 3. Tämä vakuutus ei vaikuta muihin eri 
alojen erityisiin vakuutusjärjestelmiin, 
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kuten 47 artiklassa tarkoitettuun viinialan 
satovakuutukseen. 

 Komissio antaa ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
julkisesta maatalousvakuutuksesta 
sellaisena ajankohtana, että asetus voi 
tulla voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.  

Or. pt 

 

 


