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27.4.2015 B8-0360/1 

Tarkistus  1 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. toteaa, että pääasiassa elintarvikkeita 

koskevat vuoden 2015 Milanon 

maailmannäyttelyn teemat sisältävät myös 

kalastuksen, joka maatalouden tavoin 

liittyy elintarvikkeita, 

elintarvikeomavaraisuutta ja kestävyyttä 

koskeviin kysymyksiin; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/2 

Tarkistus  2 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. toteaa, että maatalouden tavoin 

kalastus on talouden avaintekijä 

ensinnäkin viennin osalta, koska EU on 

maailman johtava kala- ja 

vesiviljelytuotteiden viejä, jonka viennin 

arvo on 4,1 miljardia euroa vuodessa, ja 

toiseksi koska kalastusalalla työskentelee 

116 094 henkilöä, vesiviljelyalalla 

85 000 henkilöä ja kalanjalostusalalla 

115 651 henkilöä; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/3 

Tarkistus  3 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E b. toteaa, että teema ”Planeetalle 

ravintoa, elämälle energiaa” on globaali 

teema, johon sisältyvät kaikki talouteen ja 

tuotantoon liittyvät toimet, jotka 

vaikuttavat ravinnon saannin ja 

kestävyyden varmistamiseen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/4 

Tarkistus  4 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E c kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E c. toteaa, että kalastusala on otettava 

mukaan planeetan ruokkimisesta 

käytävään keskusteluun, koska se tuottaa 

kala- ja äyriäistuotteita sekä tasapainottaa 

resurssien tarjontaa ja kulutusta; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/5 

Tarkistus  5 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. panee merkille, että vuoden 2015 

maailmannäyttelyä käsittelevä EU:n 

tieteellinen ohjauskomitea pitää 

tarpeellisena uuden tiedon hankkimista 

tietyillä erityisaloilla ja elintarvikkeita sekä 

maatalousalan elintarviketuotantoa 

koskevan yleisen tietämyksen parantamista 

koulutuksen ja tiedottamisen avulla niin, 

että ihmiset ymmärtävät ruokavalintojensa 

globaalin vaikutuksen; 

F. panee merkille, että vuoden 2015 

maailmannäyttelyä käsittelevä EU:n 

tieteellinen ohjauskomitea pitää 

tarpeellisena uuden tiedon hankkimista 

tietyillä erityisaloilla ja elintarvikkeita sekä 

maatalousalan, sinisen talouden ja 

kalastusalan elintarviketuotantoa 

koskevan yleisen tietämyksen parantamista 

koulutuksen ja tiedottamisen avulla niin, 

että ihmiset ymmärtävät ruokavalintojensa 

globaalin vaikutuksen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/6 

Tarkistus  6 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. toteaa, että maapallon valtameret, 

meret ja sisävesiväylät ovat arvokkaita 

terveellisen ruokavalion kannalta ja 

niiden suojeleminen on olennaisen 

tärkeää oman selviytymisemme kannalta; 

toteaa, että kalastus ja vesiviljely 

varmistavat toimeentulon 10–12 

prosentille maailman väestöstä; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/7 

Tarkistus  7 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 M a. toteaa, että proteiinin tuotanto on 

yksi suurimmista elintarviketurvaan 

liittyvistä haasteista ja kalastus on siksi 

avainasemassa tässä suhteessa kuten on 

myös koko sininen talous erityisesti 

levätutkimuksen osalta; 

Or. en 



 

AM\1059333FI.doc  PE555.118v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

27.4.2015 B8-0360/8 

Tarkistus  8 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 M b. toteaa, että kala on tärkeä ruoasta 

saatavan proteiinin ja mikroravinteiden 

lähde köyhtyneille yhteisöille, joilla ei ole 

helposti käytettävänään muita 

ravintolähteitä; toteaa, että monissa osissa 

maailmaa toimeentulo ja 

ravitsemushyödyt merellisistä 

luonnonvaroista saadaan paikallisesti 

yhteisöissä, jotka kalastavat rannikko- ja 

sisävesillä lähellä kotejaan; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/9 

Tarkistus  9 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 O a. toteaa, että FAO:n mukaan noin 

58,3 miljoonaa ihmistä työskenteli 

kalastukseen ja vesiviljelyyn liittyvässä 

alkutuotannossa vuonna 2012; toteaa, 

että naisten osuus oli yli 15 prosenttia 

kaikista henkilöistä, jotka työskentelivät 

kalastukseen liittyvän alkutuotannon 

alalla vuonna 2012; toteaa, että kalastus 

ja vesiviljely varmistavat toimeentulon 

10–12 prosentille maailman väestöstä; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/10 

Tarkistus  10 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Y kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Y. toteaa, että kehitysmaiden 

maatalousmarkkinoiden haurauden vuoksi 

elintarviketuotanto on liian haavoittuvaa 

luonnonkatastrofeille, konflikteille tai 

kansanterveyteen liittyville kriiseille; 

Y. toteaa, että kehitysmaiden maatalous- 

ja kalastustuotemarkkinoiden haurauden 

vuoksi elintarviketuotanto on liian 

haavoittuvaa luonnonkatastrofeille, 

konflikteille tai kansanterveyteen liittyville 

kriiseille; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/11 

Tarkistus  11 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Z kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Z. toteaa, että elintarvikejärjestelmä sekä 

edistää ilmanmuutosta että muuttuu sen 

vaikutuksesta, sillä ilmastonmuutos 

vaikuttaa luonnonvarojen saatavuuteen 

samoin kuin maatalous- ja 

teollisuustuotannon edellytyksiin; 

Z. toteaa, että elintarvikejärjestelmä sekä 

edistää ilmanmuutosta että muuttuu sen 

vaikutuksesta, sillä ilmastonmuutos 

vaikuttaa luonnonvarojen saatavuuteen 

samoin kuin maatalous-, kalastus- ja 

teollisuustuotannon edellytyksiin; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/12 

Tarkistus  12 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AC kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AC. katsoo, että elintarvikeketjun parempi 

hallinta tehostaisi elintarvikkeiden 

haaskauksen vähentämistä ja maankäyttöä, 

parantaisi vesivarojen hoitoa ja vaikuttaisi 

myönteisesti koko maatalouteen 

maailmanlaajuisesti sekä tukisi myös 

aliravitsemuksen ja kehnon ruokavalion 

torjuntaa kehitysmaissa; 

AC. katsoo, että elintarvikeketjun parempi 

hallinta tehostaisi elintarvikkeiden 

haaskauksen vähentämistä ja maankäyttöä, 

parantaisi vesivarojen hoitoa ja vaikuttaisi 

myönteisesti koko maatalouteen ja 

kalastusalaan maailmanlaajuisesti sekä 

tukisi myös aliravitsemuksen ja kehnon 

ruokavalion torjuntaa kehitysmaissa; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/13 

Tarkistus  13 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AC a kappale (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 AC a. toteaa, että kalasaaliiden 

poisheittäminen on elävien 

luonnonvarojen tarpeetonta tuhlausta ja 

sillä on huomattava merkitys 

meripopulaatioiden ehtymiseen; toteaa, 

että poisheittämisellä voi olla lukuisia 

meren ekosysteemeihin kohdistuvia 

kielteisiä ekologisia vaikutuksia, jotka 

johtuvat ravintoverkkojen ja 

luontotyyppien yleisen rakenteen 

muutoksista, jotka puolestaan voivat 

vaarantaa nykyisen kalastuksen 

kestävyyden; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/14 

Tarkistus  14 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AF kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AF. toteaa, että nälkää ei voida poistaa 

kestävästi vain toimittamalla tarpeeksi 

ruokaa kaikille; toteaa, että tämä 

saavutetaan ainoastaan siten, että 

pienimuotoista viljelyä harjoittaville 

viljelijöille annetaan mahdollisuus pitää 

maansa ja viljellä sitä ja säilytetään reilun 

kaupan järjestelmät sekä jaetaan tietoa, 

innovaatioita ja kestäviä käytäntöjä; 

AF. toteaa, että nälkää ei voida poistaa 

kestävästi vain toimittamalla tarpeeksi 

ruokaa kaikille; toteaa, että tämä 

saavutetaan ainoastaan siten, että 

pienimuotoista viljelyä ja kalastusta 

harjoittaville viljelijöille annetaan 

mahdollisuus pitää maansa ja vetensä ja 

työskennellä niiden parissa ja säilytetään 

reilun kaupan järjestelmät sekä jaetaan 

tietoa, innovaatioita ja kestäviä käytäntöjä; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/15 

Tarkistus  15 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AG a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 AG a. toteaa, että on erittäin tärkeää 

tunnustaa kalastajien ja kalankasvattajien 

keskeinen asema Euroopan 

rannikkoalueilla ja saarilla; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/16 

Tarkistus  16 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AH kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AH. katsoo, että on tärkeää tunnustaa 

maatalouden ja metsätalouden 

monivaikutteisuus ja se, että 

elintarvikkeiden tuottamisen lisäksi niillä 

on keskeinen merkitys julkisille 

hyödykkeille, joita ovat esimerkiksi 

maisemien laatu, biologinen 

monimuotoisuus, ilmaston vakaus ja kyky 

lieventää luonnonkatastrofien, kuten 

tulvien, kuivuuden ja tulipalojen, 

vaikutuksia; 

AH. katsoo, että on tärkeää tunnustaa 

maatalouden, metsätalouden ja 

kalastuksen monivaikutteisuus ja se, että 

elintarvikkeiden tuottamisen lisäksi niillä 

on keskeinen merkitys julkisille 

hyödykkeille, joita ovat esimerkiksi 

maisemien laatu, biologinen 

monimuotoisuus, ilmaston vakaus, 

valtamerten laatu ja kyky lieventää 

luonnonkatastrofien, kuten tulvien, 

kuivuuden ja tulipalojen, vaikutuksia; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/17 

Tarkistus  17 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. korostaa, että seuraavat seikat ovat 

olennaisen tärkeitä vastattaessa 

elintarviketurvaa koskeviin haasteisiin: 

vahva ja kestävä maatalousala kaikkialla 

EU:ssa, kukoistava ja entistä 

monipuolisempi maaseudun talous, puhdas 

ympäristö ja perheviljelmät, joita tuetaan 

vankalla, entistä oikeudenmukaisemmalla, 

kansainvälisesti kestävällä ja 

asianmukaisesti rahoitetulla yhteisellä 

maatalouspolitiikalla; 

1. korostaa, että seuraavat seikat ovat 

olennaisen tärkeitä vastattaessa 

elintarviketurvaa koskeviin haasteisiin: 

vahva ja kestävä maatalous- ja kalastusala 

kaikkialla EU:ssa, kukoistava ja entistä 

monipuolisempi maaseudun talous, puhdas 

ympäristö ja perheviljelmät, joita tuetaan 

vankalla, entistä oikeudenmukaisemmalla, 

kansainvälisesti kestävällä ja 

asianmukaisesti rahoitetulla yhteisellä 

maatalouspolitiikalla; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/18 

Tarkistus  18 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. korostaa, että on myös tärkeää panna 

täytäntöön kestävä ja asianmukaisesti 

rahoitettu YKP sekä varmistaa 

johdonmukaisuus EU:n kauppa- ja 

kalastuspolitiikkojen välillä; 

Or. en 



 

AM\1059333FI.doc  PE555.118v01-00 
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27.4.2015 B8-0360/19 

Tarkistus  19 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että elintarvikemarkkinoiden 

hintojen yhä suurempi vaihtelu aiheuttaa 

ongelmia kestävyydelle ja edellyttää 

sellaisten toimenpiteiden nopeuttamista, 

joilla tehostetaan elintarvikkeiden 

toimitusvarmuutta ja elintarviketuotannon 

ympäristökestävyyttä siten, että puututaan 

luonnonvarojen niukkuuteen sekä 

edistetään maatalouden tutkimusta ja 

innovointia; 

8. katsoo, että elintarvikemarkkinoiden 

hintojen yhä suurempi vaihtelu aiheuttaa 

ongelmia kestävyydelle ja edellyttää 

sellaisten toimenpiteiden nopeuttamista, 

joilla tehostetaan elintarvikkeiden 

toimitusvarmuutta ja elintarviketuotannon 

ympäristökestävyyttä siten, että puututaan 

luonnonvarojen niukkuuteen sekä 

edistetään maatalouden ja kalastuksen 

tutkimusta ja innovointia; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/20 

Tarkistus  20 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. uskoo, että asianmukaisilla 

institutionaalisilla sekä sääntelyä ja 

valvontaa koskevilla kehyksillä voidaan 

edistää vakaita, kestäviä, tasapuolisia, 

kohtuuhintaisia ja monipuolisia 

maatalousmarkkinajärjestelmiä kehittävää 

ympäristöä; 

9. uskoo, että asianmukaisilla 

institutionaalisilla sekä sääntelyä ja 

valvontaa koskevilla kehyksillä voidaan 

edistää vakaita, kestäviä, tasapuolisia, 

kohtuuhintaisia ja monipuolisia 

maatalouden ja kalastusalan 

markkinajärjestelmiä kehittävää 

ympäristöä; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

27.4.2015 B8-0360/21 

Tarkistus  21 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. vaatii komissiota varmistamaan 

kauppapolitiikasta, maataloudesta ja 

kalastusasioista vastaavien 

pääosastojensa poliittisten päätösten 

johdonmukaisuuden hygienia- ja 

kestävyysvaatimusten vastavuoroisuuden 

varmistamiseksi; 

Or. en 



 

AM\1059333FI.doc  PE555.118v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

27.4.2015 B8-0360/22 

Tarkistus  22 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa komissiota tukemaan 

maanhallintaa ja kestävää tehostamista 

koskevaa tutkimusta edistämällä entistä 

tehokkaampaa ravintoaineiden, veden ja 

energian käyttöä, kiinnittämään enemmän 

huomiota vesi- ja maaperäresurssien 

säilyttämiseen, mukauttamaan edelleen 

biologisia menetelmiä tuholaisten 

torjunnassa sekä edistämään tutkimusta, 

jotta satoja voidaan parantaa ja 

ympäristövaikutuksia samalla vähentää; 

12. kehottaa komissiota tukemaan 

rannikkovesien laatua, maanhallintaa ja 

kestävää tehostamista koskevaa tutkimusta 

edistämällä entistä tehokkaampaa 

ravintoaineiden, veden ja energian käyttöä, 

kiinnittämään enemmän huomiota vesi- ja 

maaperäresurssien säilyttämiseen, 

mukauttamaan edelleen biologisia 

menetelmiä tuholaisten torjunnassa sekä 

edistämään tutkimusta, jotta satoja voidaan 

parantaa ja ympäristövaikutuksia samalla 

vähentää; 

Or. en 



 

AM\1059333FI.doc  PE555.118v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

27.4.2015 B8-0360/23 

Tarkistus  23 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 a. on huolissaan kaikkialla 

maailmassa yleistyvästä laittomasta 

kalastuksesta, jolla on hyvin haitallisia 

vaikutuksia ympäristöön, biologiseen 

monimuotoisuuteen ja talouteen; 

Or. en 



 

AM\1059333FI.doc  PE555.118v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

27.4.2015 B8-0360/24 

Tarkistus  24 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. kehottaa komissiota myös 

varmistamaan kalastajien ja 

kalankasvattajien vakaat tulot ottaen 

huomioon heidän strategisen 

taitotietonsa, jonka säilyttäminen omilla 

alueillamme on erittäin tärkeää; 

Or. en 



 

AM\1059333FI.doc  PE555.118v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

27.4.2015 B8-0360/25 

Tarkistus  25 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 a. korostaa, että 

elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi 

on pyrittävä voimakkaasti torjumaan 

laitonta kalastusta; 

Or. en 



 

AM\1059333FI.doc  PE555.118v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

27.4.2015 B8-0360/26 

Tarkistus  26 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa maaseudun kehittämisen 

keskeistä asemaa alueiden taloudelliselle 

kasvulle ja yhteiskunnalliselle 

kehittämiselle ja kehottaa tukemaan nuoria 

viljelijöitä; 

21. korostaa maaseudun ja rannikoiden 

kehittämisen keskeistä asemaa alueiden 

vihreälle ja siniselle taloudelliselle 

kasvulle ja yhteiskunnalliselle 

kehittämiselle ja kehottaa tukemaan nuoria 

viljelijöitä ja kalastajia; 

Or. en 



 

AM\1059333FI.doc  PE555.118v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

27.4.2015 B8-0360/27 

Tarkistus  27 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. muistuttaa, että on tärkeää edistää 

maataloutta kehitysmaissa ja myöntää 

riittävä osuus EU:n kolmansien maiden 

julkisesta kehitysavusta maatalousalalle; 

pitää valitettavana, että maataloudelle 

osoitetun kehitysavun osuus on vähentynyt 

dramaattisesti 1980-luvulta lähtien, ja pitää 

myönteisenä sen tunnustamista, että 

mainittu kehityssuunta olisi käännettävä 

päinvastaiseksi; 

31. muistuttaa, että on tärkeää edistää 

maataloutta ja kalastusta kehitysmaissa ja 

myöntää riittävä osuus EU:n kolmansien 

maiden julkisesta kehitysavusta 

maatalousalalle; pitää valitettavana, että 

maataloudelle osoitetun kehitysavun osuus 

on vähentynyt dramaattisesti 1980-luvulta 

lähtien, ja pitää myönteisenä sen 

tunnustamista, että mainittu kehityssuunta 

olisi käännettävä päinvastaiseksi; 

Or. en 



 

AM\1059333FI.doc  PE555.118v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

27.4.2015 B8-0360/28 

Tarkistus  28 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AG kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AG. katsoo, että viljelijöiden ja erityisesti 

perheviljelyn keskeinen merkitys on 

aiheellista ottaa huomioon maailman 

elintarviketurvan varmistamisessa; 

AG. katsoo, että viljelijöiden ja kalastajien 

ja erityisesti perheviljelyn ja 

perhekohtaisen kalastuksen keskeinen 

merkitys on aiheellista ottaa huomioon 

maailman elintarviketurvan 

varmistamisessa; 

Or. en 

 

 


