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LIITE 
 

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset 

+ hyväksytty 

- hylätty 

↓ rauennut 

per. peruutettu 

NHÄ (..., ..., ...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

KÄ (...,...,...) koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

osat kohta kohdalta -äänestys 

eä erillinen äänestys 

tark. tarkistus 

KT kompromissitarkistus 

vo vastaava osa 

P tekstiä poistava tarkistus 

= identtiset tarkistukset 

§ kohta 

art. artikla 

kappale johdanto-osan kappale 

PR päätöslauselmaesitys 

RC yhteinen päätöslauselmaesitys 

SEC salainen äänestys 
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1. Tupakkatuotteiden laittoman kaupan estäminen: Maailman terveysjärjestön 

puitesopimukseen liitetty lisäpöytäkirja *** 

Suositus: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 608, 11, 14 

 

 

 

2. Pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin sovellettavat yhdenmukaiset tekniset 

vaatimukset: UNECE-sopimus *** 

Suositus: Bernd Lange (A8-0185/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 589, 46, 11 

 

 

 

3. EU:n ja Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (Kroatian liittyminen) 

*** 

Suositus: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 557, 17, 79 

 

 

 

4. Tiiviimpi yhteistyö asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien 

varallisuussuhteisiin *** 

Suositus: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 550, 68, 36 
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5. Tupakkatuotteiden laittoman kaupan estäminen: Maailman terveysjärjestön 

puitesopimukseen liitetty lisäpöytäkirja (rikosasioissa tehtävä oikeudellinen 

yhteistyö) *** 

Suositus: Martina Anderson (A8-0198/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 598, 25, 35 

 

 

 

6. Rahoitusvälineiden markkinat ***I 

Mietintö: Markus Ferber (A8-0126/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 2 

2 valiokunta  +  

ryhmä 1 1 valiokunta  ↓  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 502, 158, 6 

 

 

 

7. Rahoitusvälineiden markkinat, markkinoiden väärinkäyttö ja 

arvopaperitoimitukset ***I 

Mietintö: Markus Ferber (A8-0125/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 2 

2 valiokunta  +  

ryhmä 1 1 valiokunta  ↓  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 504, 157, 9 
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8. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Rimantas Šadžius 

Mietintö: Bart Staes (A8-0183/2016) (salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: Rimantas Šadžiusin 

nimittäminen 

 + 498, 120, 53 

 

 

 

9. Vuotta 2015 koskeva kertomus kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 

johdonmukaisuudesta 

Mietintö: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 10 1 esittelijä  +  

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 349, 309, 9 

§ 15 § alkuper. teksti eä +  

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 24 § alkuper. teksti eä/KÄ + 369, 290, 8 

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 289, 372, 9 

§ 40 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 41 § alkuper. teksti eä +  

§ 42 § alkuper. teksti eä +  

E kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 367, 305, 2 

F kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 357, 308, 8 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 523, 79, 72 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 24, kappaleet E ja F 

ECR: §§ 15, 24, 27, 41, 42 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 27 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja kehottaa komissiota laajentamaan sitovien 

kehysten soveltamista muille aloille" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 33 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "toimimaan sen puolesta, että perustetaan 

verotusalan kansainvälistä yhteistyötä käsittelevä YK:n suojeluksessa toimiva uusi 

hallitustenvälinen elin, ja varaamaan tarvittavat varat tällaisen elimen tehokasta 

toimintaa varten" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR: 

§ 11 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia 

sisällyttämään kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden oikeudellisesti 

sitovaan asiakirjaan ja laatimaan sen käytännön toteuttamista varten kestävää 

kehitystä tukevaa politiikkajohdonmukaisuutta edistävän toimintasuunnitelman;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 18 

1. osa: "korostaa, että EU:ssa on osoitettava enemmän resursseja 

politiikkajohdonmukaisuuden tarkasteluun tutkitun tiedon perusteella;" 

2. osa: "kehottaa komissiota selvittämään viipymättä, mitä epäjohdonmukaisuuksia esiintyy, 

ja laatimaan selvityksen niiden kustannuksista sekä kehittämään asianmukaisia 

tapoja seurata politiikkajohdonmukaisuuden edistymistä; kehottaa komissiota myös 

sisällyttämään selvitykseensä ehdotuksia siitä, kuinka voidaan välttää eri 

politiikkojen välistä epäjohdonmukaisuutta ja puuttua siihen; korostaa myös, että on 

parannettava ohjelma-asiakirjoissa olevia viittauksia politiikkajohdonmukaisuuteen;" 

 
§ 21 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "korostaa, että EU:n on tehostettava 

muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan yhdenmukaistamista niin unionin sisällä kuin 

sen kansainvälisten kumppaneiden kanssa;", "korostaa yhden yhteisen turvapaikka- 

ja maahanmuuttopolitiikan kehittämisen tärkeyttä;" ja "muistuttaa, että naiset ja tytöt 

ovat pakolaisina ja siirtolaisina erityisen alttiina seksuaaliselle väkivallalle ja 

hyväksikäytölle ja että sukupuolinäkökulma on otettava huomioon EU:n 

muuttoliikepolitiikassa;" 

2. osa: "korostaa, että EU:n on tehostettava muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan 

yhdenmukaistamista niin unionin sisällä kuin sen kansainvälisten kumppaneiden 

kanssa;" 

3. osa: "korostaa yhden yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan kehittämisen 

tärkeyttä;" 

4. osa: "muistuttaa, että naiset ja tytöt ovat pakolaisina ja siirtolaisina erityisen alttiina 

seksuaaliselle väkivallalle ja hyväksikäytölle ja että sukupuolinäkökulma on otettava 

huomioon EU:n muuttoliikepolitiikassa;" 
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§ 40 

1. osa: "kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja kaikkia kansainvälisiä kumppaneita toimimaan 

päättäväisesti uuden Pariisin ilmastosopimuksen (COP21) toteuttamiseksi; korostaa, 

että EU:n ja muiden kehittyneiden maiden on edelleen tuettava ilmastotoimia 

päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutusten sietokyvyn 

kasvattamiseksi kehitysmaissa ja erityisesti vähiten kehittyneissä maissa; muistuttaa, 

että riittävän ilmastorahoituksen varmistaminen on ratkaisevan tärkeää tässä 

yhteydessä; tukee EU:n energiakäännettä ja siirtymistä kohti uusiutuvia 

energiamuotoja; korostaa, että viime vuosina saavutettu kehitys voi vaarantua, jos 

ilmaston lämpenemistä ei onnistuta rajoittamaan selvästi alle kahteen 

celsiusasteeseen;" 

2. osa: "kehottaa EU:ta toimimaan ennakoivasti vastatessaan globaaliin ilmastohaasteeseen 

ja määrittelemään strategisia prioriteetteja kaikilla tasoilla ja aloilla sekä laatimaan ja 

toteuttamaan uusia sitovia ilmastoa, energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa 

koskevia tavoitteita Pariisin sopimuksen mukaisesti;" 

 
PPE, ECR: 

§ 30 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kuten finanssitransaktio-," ja "hiili- ja 

lentolippuveron ja luonnonvaravuokrien," 

2. osa: "finanssitransaktio-," 

3. osa: "hiili- ja lentolippuveron ja luonnonvaravuokrien," 
 

 

10. Uusi kumppanuus elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi 

Mietintö: Maria Heubuch (A8-0169/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 419, 254, 1 

2 +  

§ 3 § alkuper. teksti eä +  

§ 15, 2 luetelmakohta § alkuper. teksti eä +  

§ 18 § alkuper. teksti eä +  

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 418, 250, 3 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 28 § alkuper. teksti eä +  

§ 34, 1 luetelmakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 34, 2 luetelmakohta § alkuper. teksti NHÄ + 601, 55, 14 

§ 34, 6 luetelmakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 36 § alkuper. teksti eä +  

§ 59 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 357, 296, 20 

§ 66 § alkuper. teksti eä +  

§ 72 § alkuper. teksti eä/KÄ + 399, 222, 42 

§ 85 § alkuper. teksti eä +  

§ 88 § alkuper. teksti eä +  

johdanto-osan 26 viite § alkuper. teksti eä +  

johdanto-osan 37 viite § alkuper. teksti eä +  

C kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 416, 242, 10 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 577, 24, 69 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: §§ 2 (1. osa), 25 (1. osa), 34 (2 luetelmakohta) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: §§ 28, 72, 85, C kappale 

PPE: viitteet 26, 37, §§ 3, 15 (2 luetelmakohta), 18, 36, 66, 72, 85, 88 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 2 

1. osa: "panee merkille, että maatalouteen tehtäviä investointeja koskevissa politiikoissa 

keskitytään enimmäkseen mittaviin maahankintoihin ja vientiin suuntautuneeseen 

maatalouteen, joka on yleensä erillään paikallistaloudesta; panee merkille, että 

kattavan kastelun kehittäminen NAFSN:n kohdennetuille maantieteellisille 

investointialueille saattaa vähentää muiden käyttäjien, kuten pienviljelijöiden tai 

paimentolaisten, vedensaantia; korostaa, että näissä olosuhteissa erittäin 

suurikokoisten julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien mahdollisuuksia 

myötävaikuttaa köyhyyden vähentämiseen ja ruokaturvan edistämiseen on arvioitava 

kriittisesti ja parannettava;" 

2. osa: "korostaa, että maatalouteen tehtäviä investointeja koskevien politiikkojen olisi 

liityttävä paikallisen talouden kehittämiseen ja tuettava sitä, pientilalliset ja 

perheviljely mukaan luettuina; muistuttaa, että FAO:n maanomistusta koskevissa 

suuntaviivoissa suositellaan maan saatavuuden varmistamista, jotta perheet voivat 

tuottaa ravintoa kotitalouskäyttöön ja lisätä kotitalouden tuloja; korostaa tarvetta 

perustaa laajamittaiset maa-alueinvestoinnit näihin suuntaviivoihin, jotta taataan 

pientilallisten ja paikallisyhteisöjen maan saatavuus, edistetään paikallisia pk-

yritysinvestointeja ja varmistetaan, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet 

edistävät osaltaan elintarviketurvaa ja vähentävät köyhyyttä ja epätasa-arvoa;" 

 
§ 25 

1. osa: "panee merkille, että NAFSN:n puitteissa toimivat monikansalliset yritykset suosivat 

laajamittaista sopimusviljelyä, joka on vaarassa syrjäyttää pientuottajat;" 

2. osa: "kehottaa NAFSN:ään osallistuvaa kymmentä Afrikan valtiota varmistamaan, että 

sopimusviljely hyödyttää sekä ostajia että paikallisia toimittajia; pitää tätä tarkoitusta 

varten ratkaisevan tärkeänä lujittaa esimerkiksi viljelijäjärjestöjä viljelijöiden 

neuvotteluaseman parantamiseksi;" 

 
PPE: 

§ 22 

1. osa: "kehottaa julkaisemaan kokonaisuudessaan kaikki maakohtaisten yhteistyökehysten 

yhteydessä tehdyt aiesopimukset;" 

2. osa: korostaa, että tarvitaan vahva institutionaalinen ja oikeudellinen kehys, jotta voidaan 

varmistaa, että riskit ja hyödyt jakautuvat oikeudenmukaisesti; korostaa, että 

kansalaisyhteiskunnan aktiivinen osallistuminen NAFSN:ään on ratkaisevan tärkeää 

avoimuuden lujittamiseksi ja sen tavoitteiden toteutumiseksi; muistuttaa, että 

kaikkien kansalaisyhteiskunnan ryhmien välistä vuoropuhelua ja kuulemista on 

edistettävä;" 

 
§ 34, 1 luetelmakohta 

1. osa: "varmistamaan osallistavat järjestelyt, joissa asetetaan etusijalle erityisesti niiden 

pienviljelijöiden ja pienten perhetilallisten oikeudet, tarpeet ja edut, jotka ovat 

maaoikeuksien legitiimejä haltijoita, ja varmistamaan erityisesti, että" ja "on saatu 

vapaa ja tietoinen ennakkosuostumus" 

2. osa: "kaikilta yhteisöiltä, jotka asuvat maalla, jonka omistusoikeus ja/tai hallinta 

siirretään," 
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§ 34, 6 luetelmakohta 

1. osa: "on saatu vapaa ja tietoinen ennakkosuostumus" 

2. osa: "kaikkien sellaisten yhteisöjen osalta, joita maananastus koskee, ja että kuulemisia 

järjestetään sen varmistamiseksi, että kaikki paikallisyhteisöihin kuuluvat ryhmät, 

erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevat ja marginalisoituneet ryhmät, voivat 

osallistua yhdenvertaisesti neuvotteluihin;" 

 
§ 59 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja elintarvikeomavaraisuuteen" 

2. osa: "ja elintarvikeomavaraisuuteen" 
 

 

11. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) arviointi 

Mietintö: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 559, 36, 80 

 

 

 

12. Rauhanoperaatiot – EU:n yhteistyö YK:n ja Afrikan unionin kanssa 

Mietintö: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 6 § alkuper. teksti eä +  

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ + 483, 173, 19 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 13 § alkuper. teksti eä +  

§ 16 § alkuper. teksti eä +  

§ 18 § alkuper. teksti NHÄ + 485, 148, 35 

§ 22 § alkuper. teksti eä +  

johdanto-osan 8 viite § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

N kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 491, 110, 73 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: §§ 9 (3. osa), 18 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: §§ 6, 13, 16, 22 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

johdanto-osan 8 viite 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "14. kesäkuuta 2012 julkaistun asiakirjan 

"Toimintasuunnitelma EU:n YK:n rauhanturvaoperaatioille antaman YTPP-alan tuen 

tehostamisesta"" 

2. osa: nämä sanat 

 
N kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "toteuttaa neuvonta- ja koulutustoimia YTPP-

operaatioidensa yhteydessä ja" 

2. osa: nämä sanat 
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ECR, EFDD: 

§ 9 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "panee merkille aikaisemmat ja nykyiset 

YTPP-operaatiot, joiden tarkoituksena on rauhanturvaaminen, konfliktinesto ja 

kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen" ja "kannustaa unionia toteuttamaan 

lisätoimia, joilla helpotetaan jäsenvaltioiden osallistumista;" 

2. osa: "panee merkille aikaisemmat ja nykyiset YTPP-operaatiot, joiden tarkoituksena on 

rauhanturvaaminen, konfliktinesto ja kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen," 

3. osa: "kannustaa unionia toteuttamaan lisätoimia, joilla helpotetaan jäsenvaltioiden 

osallistumista;" 
 

 

13. Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt elintarvikeketjussa 

Mietintö: Edward Czesak (A8-0173/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 35 jälkeen 1 AGRI  +  

4 AGRI  +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 600, 48, 24 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: tarkistukset 1 ja 4 
 

Muuta 

Tarkistukset 2 ja 3 peruutettiin. 
 

 

14. Kestävän maatalouden tekniset ratkaisut 

Mietintö: Anthea McIntyre (A8-0174/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 491, 142, 36 

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 365, 291, 15 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 20 § alkuper. teksti eä +  

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ - 332, 334, 4 

3/NHÄ + 336, 331, 3 

§ 25 § alkuper. teksti NHÄ + 621, 22, 28 

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 445, 195, 25 

3/NHÄ - 282, 360, 25 

§ 28 § alkuper. teksti NHÄ - 266, 334, 70 

§ 30 § alkuper. teksti NHÄ - 291, 339, 42 

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ - 308, 357, 10 

2 ↓  

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 41 § alkuper. teksti eä/KÄ + 384, 270, 17 

§ 42 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 481, 178, 6 

3/NHÄ - 132, 534, 6 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 46 § alkuper. teksti NHÄ - 294, 371, 7 

§ 47 § alkuper. teksti NHÄ - 300, 365, 4 

§ 58 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 70 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ - 319, 339, 16 

§ 74 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 547, 97, 23 

2/NHÄ + 348, 308, 11 

B kappale § alkuper. teksti osat   

1/KÄ - 329, 330, 12 

2/NHÄ + 514, 99, 52 

C kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 503, 144, 22 

3/NHÄ + 493, 163, 9 

I kappale § alkuper. teksti NHÄ + 508, 149, 15 

Q kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

R kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 454, 177, 42 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 25 

S&D: §§ 28, 30, 31 (1. osa), 46, 47, 74 

Verts/ALE: §§ 24 (2. ja 3. osa), 28, 30, 31 (1. osa), 42 (3. osa), 70 (2. osa), 74 (2. osa), kappaleet 

C (2. ja 3. osa) ja I 

EFDD: §§ 5 (1. osa), 27 (1. osa), 28, 30, 31 (1. osa), 42 (1. osa), 47, 74, kappaleet B (2. osa) 

ja C (1. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 20 

S&D: § 41 

GUE/NGL: §§ 8, 28, 30, 31, 46, 47 

Verts/ALEL §§ 46, 47 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

Q kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja että samaan aikaan tuholaisten esiintymät 

ovat lisääntyneet" 

2. osa: nämä sanat 

 
R kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että erikoisviljelmien riittämättömät kasvinsuojeluratkaisut 

vaarantavat ravintona käytettävien viljelykasvien laadun, monimuotoisuuden ja 

kestävän tuotannon EU:ssa," 

2. osa: "minkä suorien vaikutusten, jotka kattavat tuotannonmenetykset ja viljelijöille 

aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, on arvioitu olevan yli miljardi euroa;" 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 31 

1. osa: "toteaa, että uusilla tekniikoilla on mahdollista kehittää ja valita tavoitteeksi 

asetettuja ominaisuuksia eläimissä, mukaan lukien niitä, joista on hyötyä 

hyvinvoinnille ja terveydelle, kuten karjan sarvettomuus tai vastustuskyky 

prionitaudeille;" 

2. osa: "painottaa, että näitä tekniikoita on tarpeen tutkia ja säännellä asianmukaisesti ennen 

niiden soveltamista, jotta voidaan ottaa huomioon niiden mahdolliset vaikutukset 

ihmisten terveyteen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä ympäristöön ja 

luonnon monimuotoisuuteen;" 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 5 

1. osa: "on vakuuttunut siitä, että talouskehitys ja kestävä tuotanto eivät ole toisiaan 

poissulkevia ja että ne ovat saavutettavissa innovoinnin avulla; painottaa tarvetta 

tukea innovointia tekniikassa ja hallinnossa varmistamalla sääntelyn yhtenäisyys, 

selkeys ja yrittäjyyden mahdollistaminen ja kehottaa komissiota varmistamaan, että 

innovointi otetaan nimenomaisesti huomioon asiaa koskevan lainsäädännön 

tulevissa tarkistuksissa ja uudistuksissa; korostaa, että EU:n maatalousala pystyy 

tuottamaan korkealaatuisia ja korkean lisäarvon tuotteita sekä kannattavia ja tietoon 

perustuvia ratkaisuja" 

2. osa: "ravinnon tuottamiseksi maapallon kasvavalle ja aina vain vaativammalle väestölle;" 

 
§ 58 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja ilmaston kannalta älykkäisiin" 

2. osa: nämä sanat 

 
C kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "enemmän" ja "ja koko maailman 

2. osa: "enemmän" 

3. osa: "ja koko maailman" 

 
S&D, Verts/ALE: 

§ 8 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "kokonaisvaltaiseen" 

2. osa: tämä sana 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 24 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "pragmaattista ja mahdollistavaa" ja "jotta 

jalostajat eivät pidä menettelyjen monimutkaisuutta ja kustannuksia esteenä 

luonnonvaraisen aineksen käytölle tuholais- ja taudinkestävyyden, 

ravitsemuksellisen laadun ja ympäristön sietokyvyn kaltaisten uusien 

ominaisuuksien lisäämiseksi;" 

2. osa: "pragmaattista ja mahdollistavaa" 

3. osa: "jotta jalostajat eivät pidä menettelyjen monimutkaisuutta ja kustannuksia esteenä 

luonnonvaraisen aineksen käytölle tuholais- ja taudinkestävyyden, 

ravitsemuksellisen laadun ja ympäristön sietokyvyn kaltaisten uusien 

ominaisuuksien lisäämiseksi;" 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

§ 27 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "innovatiivisessa" ja "kasvin- ja eläin-" 

2. osa: "innovatiivisessa" 

3. osa: "kasvin- ja eläin-" 

 
§ 42 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "aineet", "muun muassa" ja "olisi 

hyväksyttävä väliaikaisesti käyttöön ja" 

2. osa: "aineet" ja "muun muassa" 

3. osa: "olisi hyväksyttävä väliaikaisesti käyttöön ja" 
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GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 32 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "tieteellisiä" 

2. osa: tämä sana 

 
§ 70 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "uusia tekniikoita kehitetään edelleen EU:ssa, 

että niitä ei tukahduteta tarpeettomalla ja raskaalla sääntelyllä ja että niille annetaan 

mahdollisuus osoittaa arvonsa ja hyötynsä ja tuottaa niitä, sillä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 74 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "riskiperusteista" 

2. osa: tämä sana 

 
ENF, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

B kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että maailman väkiluvun arvioitu nousu edellyttäisi 

elintarviketuotannon ja -tarjonnan lisäämistä erilaisten mallien ja oletusten 

perusteella tehtyjen arvioiden mukaan 60–110 prosentilla, jotta kysyntä voidaan 

täyttää;" 

2. osa: "ottaa huomioon, että keskimäärin ainakin kolmannes ja joillakin aloilla melkein 

puolet tuotetuista elintarvikkeista haaskataan, ja katsoo, että yksi tehokkaimmista 

tavoista täyttää tämä odotettavissa oleva kysyntä kuluttamatta loppuun niukkoja 

resursseja on teknisten ratkaisujen hyödyntäminen tuotannon lisäämiseksi, 

jakelukanavien parantamiseksi ja ruoan haaskaukseen puuttumiseksi;" 
 

 

15. Innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa 

EU:ssa 

Mietintö: Jan Huitema (A8-0163/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 10 § alkuper. teksti eä +  

§ 11 § alkuper. teksti eä +  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 357, 290, 13 

3 +  



P8_PV (2016)06-07(VOT)_FI.doc 18 PE 584.725 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

4/KÄ + 340, 315, 7 

5 +  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ + 329, 307, 24 

4 +  

C kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

D kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

I kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

J kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 325, 334, 5 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 474, 115, 54 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: §§ 6, 10, 11, 32, A kappale 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: 

§ 31 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "vähäriskisiä" 

2. osa: tämä sana 

 
C kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "maataloustuotanto on kaksinkertaistettava 

vuoteen 2030 mennessä ja" ja "samalla" 

2. osa: nämä sanat 

 
I kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "lisättävä ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
J kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "tuottavampi ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
S&D: 

§ 33 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "uusien" 

2. osa: tämä sana 

 
EFDD, S&D: 

§ 32 

1. osa: "kehottaa kehittämään jatkuvasti innovatiivisia jalostusmenetelmiä mutta 

säilyttämään kuitenkin eurooppalaiset siemenpankit ja pitää tätä tärkeänä, jotta 

saadaan aikaan uusia ja moninaisia lajikkeita, joista saadaan suurempia satoja, joilla 

on suurempi ravintoarvo ja jotka kestävät paremmin tuholaisia, tauteja ja 

epäsuotuisia sääoloja, ja jotta voidaan lisätä biologista monimuotoisuutta; 

huomauttaa, että jalostusmenetelmät saattavat antaa mahdollisuuden vähentää 

perinteisen maatalouden ympäristövaikutusta; varoittaa uudempien lajikkeiden 

yhteydessä mahdollisesta kemiallisesta riippuvuudesta;" 

2. osa: "vastustaa tämänhetkistä yrityksille koituvaa hallinnollista ja sääntelyrasitetta ja" 

3. osa: "kannustaa käyttämään yhteisöpohjaisen viljelyn jalostusohjelmia; korostaa, että 

hyväksyttäessä uusia lajikkeita on syytä noudattaa asianmukaista huolellisuutta;" 

4. osa: "kehottaa komissiota kannustamaan sellaisten uusien tekniikoiden käyttöönottoa, 

joilla on tarvittaessa tehty asianmukainen riskinarviointi ja jotka ovat täysin ennalta 

varautumisen periaatteen mukaisia, ja kehottaa varmistamaan, että jalostusalan pk-

yrityksille taataan biologisen aineksen saatavuus, sekä edellyttää komission tukevan 

painokkaasti innovointia tässä asiassa;" 

5. osa: "vastustaa Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan 25. maaliskuuta 

antamaa päätöstä asioissa G2/12 ja G2/13;" 
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EFDD, ENF, S&D: 

A kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) arvion mukaan 

maapallon väestön odotettu kasvu 9,1 miljardiin vuoteen 2050 mennessä edellyttää 

nykykehitysskenaarion mukaan turvallisten ja korkealaatuisten elintarvikkeiden 

tarjonnan 60 prosentin kasvua ja satojen 24 prosentin kasvua kehittyneissä maissa 

kyseiseen ajankohtaan mennessä; toteaa, että samalla on säilytettävä luonnonvaroja 

tuleville sukupolville ja ehkäistävä elintarvikkeiden tuhlausta ja hävikkiä, joiden 

osuus maailmanlaajuisesta tuotannosta on nykyisin yli kolmasosa;" ilman sanoja 

"korkealaatuisten elintarvikkeiden tarjonnan 60 prosentin kasvua ja satojen 24 

prosentin kasvua kehittyneissä maissa kyseiseen ajankohtaan mennessä;" 

2. osa: "korkealaatuisten elintarvikkeiden tarjonnan 60 prosentin kasvua ja satojen 

24 prosentin kasvua kehittyneissä maissa kyseiseen ajankohtaan mennessä;" ilman 

sanoja "60 prosentin", "24 prosentin" ja "kehittyneissä maissa" 

3. osa: "60 prosentin", "24 prosentin" ja "kehittyneissä maissa" 

4. osa: "toteaa FAOn arvioineen myös, että viljelykelpoinen maa-ala lisääntyy ainoastaan 

4,3 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, mikä edellyttää parempaa luonnonvarojen 

hoitoa muun muassa maan kasvukunnon heikkenemisen estämiseksi;" 

 
GUE/NGL, EFDD: 

D kappale 

1. osa: "toteaa, että väestönkasvu, keskitulojen nousu ja kuluttajien muuttuva 

käyttäytyminen johtavat ravintomieltymysten tarkistamiseen" 

2. osa: "sekä erityisesti jalostettujen elintarvikkeiden ja lihan ja maitotuotteiden kaltaisten 

eläinproteiinien kysynnän kasvuun;" 

 


