
RR\1184165FI.docx PE627.760v03-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Istuntoasiakirja

30.7.2019 A8-0200/2019/err01

OIKAISU
mietintöön

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen 
maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta 

(maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 
(maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea 
koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 

ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Esittelijä: Esther Herranz García
A8-0200/2019

Tarkistus 53 kuuluu seuraavasti:

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Jotta jäsenvaltiot toimisivat 
tavoitteiden asettamisessa ja tukitoimien 
suunnittelussa tarkoituksenmukaisella 
tavalla ja YMP:n tavoitteita edistettäisiin 
parhaalla mahdollisella tavalla, YMP:n 
strategiasuunnitelmien strategioiden 
laatimiseksi on tarpeen etukäteen 
analysoida paikallisia olosuhteita ja 

(57) Lisäksi on tärkeää, että YMP:n 
strategiasuunnitelmissa voidaan ottaa 
asianmukaisesti huomioon muutokset 
jäsenvaltioiden oloissa, rakenteissa (sekä 
sisäisissä että ulkoisissa) ja 
markkinatilanteissa ja että niitä voidaan 
ajan myötä muokata ottamaan muutokset 
huomioon.
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arvioida tarpeita suhteessa YMP:n 
tavoitteisiin. 

Tarkistus 302 kuuluu seuraavasti:

Tarkistus 302

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatiot ja/tai niiden 
yhteenliittymät voivat perustaa 
toimintarahaston. Toimintarahasto 
rahoitetaan

1. Hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatiot ja/tai niiden 
yhteenliittymät voivat perustaa 
toimintarahaston, jota käytetään 
jäsenvaltioiden hyväksymien 
toimintaohjelmien rahoittamiseen. 
Toimintarahasto on rahoitettava 
tuottajaorganisaation tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän 
ja/tai niiden kumppanien rahastoon 
osoittamilla maksuosuuksilla ja 
46 artiklassa tarkoitetulla taloudellisella 
avulla.

Tarkistus 547 kuuluu seuraavasti:

Tarkistus 547

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Tämän artiklan 4 a kohdassa 
vahvistetuista määristä vähintään 
5 prosenttia on varattava liitteessä VII 
vahvistetusta määrästä 26 artiklassa 
tarkoitetun uudelleenjakotuen 
tukemiseen.
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Tarkistus 706 kuuluu seuraavasti:

Tarkistus 706

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 4, 
7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 
81, 104 ja 141 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä seitsemäksi vuodeksi 
tämän asetuksen voimaantulopäivästä. 
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen tämän 
seitsemän vuoden kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

2. Siirretään komissiolle tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä valta antaa 
4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 
81, 83, 94, 110, 120 ja 141 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä 
määräämättömäksi ajaksi. 

Tarkistuksen 716 taulukon viimeinen rivi kuuluu seuraavasti:

Komission teksti
* Korvaavat tulosindikaattorit. 
Jäsenvaltioiden vuosittain ilmoittamat tiedot, 
joilla seurataan niiden YMP-
suunnitelmissaan vahvistamien tavoitteiden 
saavuttamista. Tietoja on voitu kerätä 
harvemmin kuin vuosittain, joten tiedoissa 
saattaa olla 2–3 vuoden aukkoja. 

** Torjunta-aineiden kestävää käyttöä 
koskeva direktiivi

* Korvaavat tulosindikaattorit. 
Jäsenvaltioiden vuosittain ilmoittamat 
tiedot, joilla seurataan niiden YMP-
suunnitelmissaan vahvistamien 
tavoitteiden saavuttamista.

* Vuosittain toimitetut tiedot 
ilmoitetuista menoista.

** EIP:n toimijaryhmille myönnetty 
tuki kuuluu yhteistyösäännösten 
piiriin.

Tarkistus
* Korvaavat tulosindikaattorit. 
Jäsenvaltioiden vuosittain ilmoittamat tiedot, 
joilla seurataan niiden YMP-
suunnitelmissaan vahvistamien tavoitteiden 
saavuttamista. Tietoja on voitu kerätä 
harvemmin kuin vuosittain, joten tiedoissa 
saattaa olla 2–3 vuoden aukkoja.

*a Pölyttäjiä koskeva indeksi otetaan 
käyttöön, kun komissio on vahvistanut 
siihen liittyvät menetelmät 

** Torjunta-aineiden kestävää käyttöä 
koskeva direktiivi

* Korvaavat tulosindikaattorit. 
Jäsenvaltioiden vuosittain ilmoittamat 
tiedot, joilla seurataan niiden YMP-
suunnitelmissaan vahvistamien 
tavoitteiden saavuttamista. 

* Vuosittain toimitetut tiedot 
ilmoitetuista menoista.

** EIP:n toimijaryhmille myönnetty 
tuki kuuluu yhteistyösäännösten 
piiriin.
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(Koskee kaikkia kieliversioita. Korjaus tarkistukseen 302 ei koske kieliversiota IT. Korjaus 
tarkistukseen 715 ei koske kieliversioita CZ, DE, EL, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, NL, PL, RO, 
SK ja SV.)


