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Tarkistuksen esittäjä(t):Esther De Lange ja Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 1
1 kohta (uusi)

-1. korostaa menestyvän maatalousalan ja maaseudun merkitystä EU:ssa ei ainoastaan 
taloudellisten syiden vaan myös maiseman säilyttämisen ja 
elintarviketurvallisuuden takia;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t):Esther De Lange ja Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 2
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission aikomusta vastata ilmastonmuutosta koskevaan 
haasteeseen maatalouspolitiikka mukaan lukien (poistetaan); kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tässä yhteydessä tutkimaan kuinka maatalousala voisi edistää 
päästöjen pienentämistä (poistetaan);
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Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 3
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission aikomusta vastata ilmastonmuutosta koskevaan 
haasteeseen ja muuttaa maatalouspolitiikkaansa sen mukaisesti tukemalla 
tehottomampia viljelymenetelmiä kasvihuonepäästöjen näkymien parantamiseksi 
maatalousalalla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Anne Ferreira

Tarkistus 4
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission aikomusta vastata ilmastonmuutosta koskevaan 
haasteeseen ja muuttaa maatalouspolitiikkaansa sen mukaisesti ja korostaa tarvetta 
suojella ympäristöä ja elvyttää ekosysteemejä; kehottaa komissiota antamaan 
säädösehdotuksia, joilla pyritään pienentämään näitä päästöjä edistämällä kattavampaa 
tai kestävämpää maataloutta karjanhoidon ala mukaan lukien;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 5
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission aikomusta vastata ilmastonmuutosta koskevaan 
haasteeseen ja muuttaa maatalouspolitiikkaansa sen mukaisesti; korostaa, kuinka suuri 
osuus kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin karjan tehotuotannosta; kehottaa 
komissiota antamaan säädösehdotuksia, joilla pyritään pienentämään näitä päästöjä 
edistämällä kattavampaa ja kestävämpää maataloutta erityisesti karjanhoidon alalla 
eläinten hyvinvointi huomioiden;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä: Anne Ferreira

Tarkistus 6
1 a kohta (uusi)

1 a. katsoo, että on tarpeen kehittää kestävää ja monitoimista maataloutta ja rohkaista 
maanviljelijöitä käyttämään ympäristön kannalta kestäviä maatalouteen liittyviä 
menettelyjä (erityisesti säilyttävä ja orgaaninen viljely); kehottaa komissiota näin 
ollen ottamaan huomioon ”ekologisen tehomaanviljelyn” käsitteen edistämällä 
ympäristönsuojelua, taloudellista suorituskykyä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther De Lange

Tarkistus 7
2 kohta

2. korostaa, että maataloudelle myönnettävä julkinen rahoitus on kytkettävä ympäristöä, 
luontoa ja eläinten hyvinvointia koskeviin tuloksiin ja että sen ehdoksi on asetettava 
näillä aloilla sovellettavan keskeisen ympäristölainsäädännön noudattaminen 
(täydentävät ehdot); pyytää komissiolta, ettei se heikentäisi nykyisiä täydentäviä 
ehtoja koskevia säännöksiä (poistetaan) ja että se tutkisi, ovatko nämä vaatimukset 
tehokkaita ja samalla kehottaa komissiota hylkäämään tarpeettomat hallinnolliset 
vaatimukset ja taakat; katsoo, että täydentävien ehtojen järjestelmään pitäisi 
sisällyttää vedenkäyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä koskevia ylimääräisiä säännöksiä;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 8
2 kohta

2. korostaa, että maataloudelle myönnettävä julkinen rahoitus on kytkettävä ympäristöä, 
luontoa ja eläinten hyvinvointia koskeviin tuloksiin ja että sen ehdoksi on asetettava 
näillä aloilla sovellettavan keskeisen ympäristölainsäädännön noudattaminen 
(täydentävät ehdot); (poistetaan)

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 9
2 kohta

2. korostaa, että maataloudelle myönnettävä julkinen rahoitus on kytkettävä ympäristöä, 
luontoa ja eläinten hyvinvointia koskeviin tuloksiin ja että sen ehdoksi on asetettava 
näillä aloilla sovellettavan keskeisen ympäristölainsäädännön noudattaminen 
(täydentävät ehdot); pyytää komissiolta, ettei se heikentäisi nykyisiä täydentäviä 
ehtoja koskevia säännöksiä ns. yksinkertaistamista koskevilla toimenpiteillään ja että 
se tutkisi, ovatko nämä vaatimukset riittävä keino puuttua nykyisten 
maatalousjärjestelmien ympäristövaikutuksiin; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Anne Ferreira

Tarkistus 10
2 kohta

2. korostaa, että maataloudelle myönnettävä julkinen rahoitus on kytkettävä ympäristöä, 
luontoa ja eläinten hyvinvointia koskeviin tuloksiin ja että sen ehdoksi on asetettava 
näillä aloilla sovellettavan keskeisen ympäristölainsäädännön noudattaminen 
(täydentävät ehdot); pyytää komissiolta, ettei se heikentäisi nykyisiä täydentäviä 
ehtoja koskevia säännöksiä ns. yksinkertaistamista koskevilla toimenpiteillään ja että 
se tutkisi, ovatko nämä vaatimukset riittävä keino puuttua nykyisten 
tuotantomenetelmien, erityisesti karjankasvatusmenetelmien, ympäristövaikutuksiin;
korostaa tarvetta tukea siirtymistä kohti kestävää maataloutta tuotantomalleja 
muuttamalla; katsoo, että täydentävien ehtojen järjestelmään pitäisi sisällyttää 
vedenkäyttöä ja -hallintaa ja kasvihuonekaasupäästöjä koskevia ylimääräisiä 
säännöksiä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathalijne Maria Buitenweg

Tarkistus 11
2 kohta

2. korostaa, että maataloudelle myönnettävä julkinen rahoitus on kytkettävä ympäristöä, 
luontoa ja eläinten hyvinvointia koskeviin tuloksiin ja että sen ehdoksi on asetettava 
näillä aloilla sovellettavan keskeisen ympäristölainsäädännön noudattaminen 
(täydentävät ehdot); pyytää komissiolta, ettei se heikentäisi nykyisiä täydentäviä 
ehtoja koskevia säännöksiä ns. yksinkertaistamista koskevilla toimenpiteillään ja että 
se tutkisi, ovatko nämä vaatimukset riittävä keino puuttua nykyisten 
maatalousjärjestelmien ympäristövaikutuksiin; katsoo, että täydentävien ehtojen 



AM\702118FI.doc 5/15 PE400.321v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

järjestelmään pitäisi sisällyttää vedenkäyttöä, vedenlaatua ja kasvihuonekaasupäästöjä
koskevia ylimääräisiä säännöksiä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 12
2 kohta

2. korostaa, että maataloudelle myönnettävä julkinen rahoitus on kytkettävä ympäristöä, 
luontoa ja eläinten hyvinvointia koskeviin tuloksiin ja että sen ehdoksi on asetettava 
näillä aloilla sovellettavan keskeisen ympäristölainsäädännön ja eläinten hyvinvointia 
koskevan lainsäädännön noudattaminen (täydentävät ehdot); pyytää komissiolta, ettei 
se heikentäisi nykyisiä täydentäviä ehtoja koskevia säännöksiä ns. yksinkertaistamista 
koskevilla toimenpiteillään ja että se tutkisi, ovatko nämä vaatimukset riittävä keino 
puuttua nykyisten maatalousjärjestelmien ympäristövaikutuksiin; katsoo, että 
täydentävien ehtojen järjestelmään pitäisi sisällyttää vedenkäyttöä ja 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevia ylimääräisiä säännöksiä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey ja Åsa Westlund

Tarkistus 13
2 a kohta (uusi)

2 a. panee merkille, että lihantuotanto on erittäin tehoton elintarviketuotannon muoto; 
ehdottaa siksi lihankulutuksen vähentämistä lihantuotantoon liittyvien 
kasvihuonekaasupäästöjen hinnoittelun avulla; panee merkille. että kanojen 
kasvatus ja kalanviljely ovat suhteellisen tehokkaita tapoja tuottaa eläinproteiinia 
ihmisten käyttöön ja että tästä aiheutuu suhteellisen pienet kasvihuonekaasupäästöt;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä: Magor Imre Csibi

Tarkistus 14
3 kohta

3. pitää valitettavana, että komissio menetti tilaisuuden puuttua laajemmin ongelmiin, 
jotka liittyvät ympäristöä ja eläinten hyvinvointia koskevia EU:n normeja rikkovan 
ruoan- ja rehuntuonnin kasvuun;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Anne Ferreira

Tarkistus 15
3 kohta

3. pitää valitettavana, että komissio menetti tilaisuuden puuttua laajemmin ongelmiin, 
jotka liittyvät EU:n normeja rikkovan ruoan- ja rehuntuonnin kasvuun ja jotka 
uhkaavat siis vaarantaa EU:n saavutukset ympäristön, eläinten hyvinvoinnin sekä 
julkisen tuen saamiselle asetettujen sosiaalisten ehtojen alalla; kehottaa komissiota 
ehdottamaan toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi niin pian kuin mahdollista ja 
yhteisön ympäristö- ja terveydenhuoltolainsäädännön noudattamisen 
varmistamiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 16
3 kohta

3. pitää valitettavana, että komissio menetti tilaisuuden puuttua tehokkaammin
ongelmiin, jotka liittyvät EU:n normeja rikkovan ruoan- ja rehuntuonnin kasvuun ja 
jotka uhkaavat siis vaarantaa EU:n saavutukset ympäristön, eläinten hyvinvoinnin 
sekä julkisen tuen saamiselle asetettujen sosiaalisten (erityisesti kansanterveyttä 
koskevat vaatimukset huomioiden) ehtojen alalla;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Kathalijne Maria Buitenweg

Tarkistus 17
3 a kohta (uusi)

3 a. korostaa maataloustoiminnan sekä veden laadun ja määrän välistä tiivistä yhteyttä 
ja sitä, että maatalouden aiheuttamia paineita vesiympäristöön on hallittava 
kestävällä tavalla; katsoo, että ympäristölainsäädäntöä yhdessä saastuttaja maksaa -
periaatteen kanssa olisi pidettävä pääperiaatteena vesivarojen kestävän hoidon ja 
ympäristötavoitteiden tehokkaan saavuttamisen kannalta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t):Lambert van Nistelrooij ja Esther De Lange

Tarkistus 18
3 a kohta (uusi)

3 a. huomauttaa, että nykyisellä ohjelmakaudella 2007–2013 maaseudun kehittämisellä 
(ja sen EMOTR-rahoitusvälineellä) on YMP:n toisena pilarina tärkeä alueellinen 
vaikutus; kehottaa komissiota edistämään johdonmukaisempaa toimeenpanoa 
suhteessa aluepolitiikan ohjelmiin (rakennerahastot) integroidun lähestymistavan 
aikaansaamiseksi aloilla, jolla synergiaan voidaan päästä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa 
Westlund ja Glenis Willmott

Tarkistus 19
3 a kohta (uusi)

3 a. huomauttaa, että sen lisäksi, että maatalous vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen 
se myös luo ja uhkaa sitä; katsoo, että tarvitaan maailmanlaajuisia, paikallisia ja 
EU:n toimia niiden arvokkaiden ekosysteemipalvelujen suojelemiseksi, joita 
luonnon monimuotoisuus tarjoaa eli ilman ja veden puhdistus, kasvien pölytys ja 
suojautuminen eroosiolta;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 20
4 kohta

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä: Anne Ferreira

Tarkistus 21
4 kohta

4. katsoo, että suoran tuen irrottaminen maataloustuotannosta voi auttaa pitkällä 
aikavälillä vähentämään EU:n maatalouden haittavaikutuksia ympäristöön, kunhan 
tämän lisäksi kasvatetaan kestävän maatalouden tuotantomenetelmien tukemista ja 
tuetaan tehokkaammin kestäviä käytäntöjä maaseudun kehittämisen alalla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 22
5 kohta

5. kehottaa komissiota esittämään johdonmukaisia ehdotuksia, joilla edistetään kestävää 
energiantuotantoa energiakasveista (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t):Esther De Lange ja Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 23
5 kohta

5. kehottaa komissiota esittämään johdonmukaisia ehdotuksia, joilla edistetään kestävää 
energiantuotantoa energiakasveista, mukaan luettuna toisen sukupolven biopolttoaineet, 
jotka hyödyntävät maatalouden jäännöstuotteita kuten lantaa;

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä: Anne Ferreira

Tarkistus 24
5 kohta

5. kehottaa komissiota esittämään johdonmukaisia ehdotuksia, joilla edistetään kestävää 
koko biomassan hyödyntävää energiantuotantoa energiakasveista, muun muassa
kestävien biopolttoaineiden sertifiointijärjestelmän ja tällaisten polttoaineiden 
tuotantoa koskevien vähimmäisvaatimusten avulla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä: Anne Ferreira

Tarkistus 25
5 a kohta (uusi)

5 a. kehottaa komissiota edistämään biopolttoaineiden maataloustuotantoa niiden 
elinkaaren mukaisesti toisen sukupolven biopolttoaineiden saannista riippuen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 26
5 a kohta (uusi)

5 a. kehottaa komissiota rajoittamaan biopolttoaineiden edistämistä, koska usean 
sellaisen polttoaineen ympäristöön liittyvät hyödyt ovat vähintäänkin kyseenalaisia 
ja koska biopolttoaineiden tuotannon kasvu EU:ssa saattaisi johtaa elintarvikkeiden 
hintojen ja varastoinnin kasvuun;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 27
6 kohta

6. kehottaa takaamaan riittävät varat maaseudun kehittämiseen siten, että keskitytään 
maanviljelyn kestävyyden parantamiseen ja maatalouden kilpailukyvyn 
vahvistamiseen Euroopassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Esther De Lange

Tarkistus 28
6 kohta

6. panee merkille komission ehdotuksen korkeammasta mukautusasteesta, joka johtaa 
tilatukien alenemiseen ja maaseudun kehittämispolitiikkaan varattujen 
määrärahojen kasvuun; on kuitenkin huolissaan konkreettisten ehdotusten 
puutteesta komission ehdotuksessa ottaen huomioon näiden mukautettujen varojen 
käytön maaseudun kehittämispolitiikan kautta;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 29
6 kohta

6. kehottaa nostamaan mukautusastetta ja määrittelemään hyväksytyt alenevat tilatuet, 
mukaan luettuna ekologiset ja sosiaaliset mukautusperusteet; kehottaa komissiota 
varaamaan enemmän määrärahoja maaseudun kehittämispolitiikkaan erityisesti niitä 
alueita varten, jotka ovat kehityksessä jäljessä; (poistetaan) katsoo, että maaseudun 
kehittämiseen osoitettuja varoja pitäisi käyttää lähinnä maataloutta ja ympäristöä 
koskeviin hankkeisiin, Leader-tyyppisiin toimenpiteisiin sekä muihin 
kokonaisvaltaisempiin keinoihin pyrkiä kestävään maaseututalouteen ilman että 
samalla laiminlyödään varojen kanavointi tilojen nykyaikaistamiseksi vähemmän 
kehittyneillä alueilla, mikä mahdollistaa ympäristönsuojelustandardien nostamisen;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä: Anne Ferreira

Tarkistus 30
6 kohta

6. kehottaa nostamaan mukautusastetta ja määrittelemään hyväksytyt alenevat tilatuet, 
mukaan luettuna ekologiset ja sosiaaliset mukautusperusteet; kehottaa komissiota 
varaamaan enemmän määrärahoja kestävämpään maatalouteen tähtääviin 
tuotantomenetelmiin ja maaseudun kehittämispolitiikkaan; on kuitenkin huolissaan 
siitä nykysuuntauksesta, että jäsenvaltiot keskittyvät maaseudun 
kehittämisohjelmissaan tiloihin kohdistuviin investointeihin; katsoo, että maaseudun 
kehittämiseen osoitettuja varoja pitäisi käyttää lähinnä maataloutta ja ympäristöä 
koskeviin hankkeisiin, Leader-tyyppisiin toimenpiteisiin sekä muihin 
kokonaisvaltaisempiin keinoihin pyrkiä kestävään maaseututalouteen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 31
6 kohta

6. kehottaa nostamaan mukautusastetta ja määrittelemään hyväksytyt alenevat tilatuet, 
mukaan luettuna ekologiset ja sosiaaliset mukautusperusteet; kehottaa komissiota
varaamaan enemmän määrärahoja YMP:n nykyisestä talousarviosta maaseudun 
kehittämispolitiikkaan; on kuitenkin huolissaan siitä nykysuuntauksesta, että 
jäsenvaltiot keskittyvät maaseudun kehittämisohjelmissaan tiloihin kohdistuviin 
investointeihin; katsoo, että maaseudun kehittämiseen osoitettuja varoja pitäisi käyttää 
lähinnä maataloutta ja ympäristöä koskeviin hankkeisiin, Leader-tyyppisiin 
toimenpiteisiin sekä muihin kokonaisvaltaisempiin keinoihin pyrkiä kestävään 
maaseututalouteen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 32
6 kohta

6. kehottaa nostamaan mukautusastetta ja määrittelemään hyväksytyt alenevat tilatuet, 
mukaan luettuna ekologiset ja sosiaaliset mukautusperusteet; kehottaa komissiota 
varaamaan enemmän määrärahoja maaseudun kehittämispolitiikkaan; (poistetaan)
katsoo, että maaseudun kehittämiseen osoitettuja varoja pitäisi käyttää lähinnä 
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maataloutta ja ympäristöä koskeviin hankkeisiin, Leader-tyyppisiin toimenpiteisiin 
sekä muihin kokonaisvaltaisempiin keinoihin pyrkiä kestävään maaseututalouteen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 33
6 kohta

6. kehottaa nostamaan mukautusastetta ja määrittelemään hyväksytyt alenevat tilatuet, 
mukaan luettuna ekologiset ja sosiaaliset mukautusperusteet; kehottaa komissiota 
varaamaan enemmän määrärahoja maaseudun kehittämispolitiikkaan; on kuitenkin 
huolissaan siitä nykysuuntauksesta, että jäsenvaltiot keskittyvät maaseudun 
kehittämisohjelmissaan tiloihin kohdistuviin investointeihin; katsoo, että maaseudun 
kehittämiseen osoitettuja varoja pitäisi käyttää lähinnä maataloutta ja ympäristöä 
koskeviin hankkeisiin, eläinten hyvinvointia koskeviin toimiin, Leader-tyyppisiin 
toimenpiteisiin sekä muihin kokonaisvaltaisempiin keinoihin pyrkiä kestävään 
maaseututalouteen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 34
7 kohta

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t):Esther De Lange ja Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 35
7 kohta

7. on huolissaan siitä, että kesannointipakon poistaminen vähentää 
ympäristönsuojelutarkoituksiin sopivia viljelyalueita (poistetaan);

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 36
7 kohta

7. (poistetaan) kehottaa komissiota antamaan säädösehdotuksen luonnollisten 
elinympäristöjen perustamisesta tai ylläpitämisestä sekä ehdottamaan kattavia 
käytäntöjä, joilla edistetään luonnon monimuotoisuutta erityisesti tuottavimmilla 
viljelyalueilla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Anne Ferreira

Tarkistus 37
7 kohta

7. on huolissaan siitä, että kesannointipakon poistaminen vähentää luonnon 
monimuotoisuuden suojeluun ja maisemansuojelutarkoituksiin sopivia viljelyalueita; 
kehottaa komissiota antamaan säädösehdotuksen luonnollisten elinympäristöjen 
perustamisesta tai ylläpitämisestä sekä ehdottamaan kattavia ja kestäviä käytäntöjä, 
joilla edistetään luonnon monimuotoisuutta erityisesti tuottavimmilla viljelyalueilla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 38
8 kohta

8. kehottaa komissiota esittämään johdonmukaisia ehdotuksia kestävän viljelytoiminnan 
jatkamiseksi erityisesti epäsuotuisilla ja taloudellisesti vähemmän kehittyneillä
alueilla, sillä ne ovat ratkaisevan tärkeitä luonnon monimuotoisuutta edistävien 
viljelyjärjestelmien suojelemisen ja maan geosysteemien tasapainon säilyttämisen 
kannalta;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t):Esther De Lange ja Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 39
8 kohta

8. kehottaa komissiota esittämään johdonmukaisia ehdotuksia kestävän viljelytoiminnan 
jatkamiseksi erityisesti epäsuotuisilla alueilla ja luonnonhaitoista kärsivillä alueilla, 
sillä ne ovat ratkaisevan tärkeitä luonnon monimuotoisuutta edistävien 
viljelyjärjestelmien suojelemisen kannalta;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä: Anne Ferreira

Tarkistus 40
8 kohta

8. kehottaa komissiota esittämään johdonmukaisia ehdotuksia kestävän viljelytoiminnan 
jatkamiseksi ja kehittämiseksi erityisesti epäsuotuisilla alueilla, sillä ne ovat ratkaisevan 
tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelemisen kannalta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä: Anne Ferreira

Tarkistus 41
8 a kohta (uusi)

8 a. kehottaa komissiota vauhdittamaan tutkimustoimia ja teknologian siirtotoimia 
erityisesti ympäristön ja ekosysteemin kannalta ystävällisempien 
tuotantomenetelmien edistämiseksi kestävän maatalouden hyväksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä: Urszula Krupa

Tarkistus 42
9 kohta

9. korostaa, kuinka tärkeää monivuotinen laidunmaa on maatalouden monimuotoisuuden 
suojelun kannalta (poistetaan).

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä: Magor Imre Csibi

Tarkistus 43
9 kohta

9. korostaa, kuinka tärkeää monivuotinen laidunmaa on maatalouden monimuotoisuuden 
suojelun kannalta, ja kehottaa komissiota parantamaan toimiaan, joilla se ehkäisee 
laidunmaan ja metsien ottamista kasvintuotantokäyttöön.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa 
Westlund ja Glenis Willmott

Tarkistus 44
9 a kohta (uusi)

9 a. kiinnittää huomion niihin onnistuneisiin hankkeisiin EU:ssa, joissa 
maanviljelijöiden, ympäristöryhmittymien ja viranomaisten yhteistyö paikallisella ja 
alueellisella tasolla on onnistunut vähentämään maatalouden ympäristövaikutuksia.

Or. en
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