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Tarkistus 1
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
varainhoitovuotta 2018 koskevat 
havainnot; panee merkille sen esittämät 
huomiot toimien sääntöjenmukaisuudesta 
otsakkeessa ”Luonnonvarat”; korostaa, että 
Euroopan maatalouden tukirahaston 
toimiin ei liittynyt olennaisia virheitä ja 
että muista virheistä suurin osa aiheutui 
monimutkaisista tukikelpoisuussäännöistä; 
panee lisäksi merkille, että komission 
oikaisukapasiteetti kattaa riittävällä tavalla 
virheisiin sisältyvän riskin;

1. panee tyytyväisenä merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
varainhoitovuotta 2018 koskevat 
havainnot; panee merkille sen esittämät 
huomiot toimien sääntöjenmukaisuudesta 
otsakkeessa ”Luonnonvarat”; toteaa, että 
kyseisen otsakkeen kokonaisvirhetaso oli 
2,4 prosenttia; korostaa, että Euroopan 
maatalouden tukirahaston toimiin ei 
liittynyt olennaisia virheitä ja että muista 
virheistä suurin osa aiheutui 
monimutkaisista tukikelpoisuussäännöistä; 
korostaa, että viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmä on auttanut 
virhetason alentamisessa; panee lisäksi 
merkille, että komission oikaisukapasiteetti 
kattaa riittävällä tavalla virheisiin 
sisältyvän riskin;

Or. ro

Tarkistus 2
Zbigniew Kuźmiuk

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
varainhoitovuotta 2018 koskevat 
havainnot; panee merkille sen esittämät 
huomiot toimien sääntöjenmukaisuudesta 
otsakkeessa ”Luonnonvarat”; korostaa, että 
Euroopan maatalouden tukirahaston 
toimiin ei liittynyt olennaisia virheitä ja 
että muista virheistä suurin osa aiheutui 
monimutkaisista tukikelpoisuussäännöistä; 

1. panee tyytyväisenä merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
varainhoitovuotta 2018 koskevat 
havainnot; panee merkille sen esittämät 
huomiot toimien sääntöjenmukaisuudesta 
otsakkeessa ”Luonnonvarat”; korostaa, että 
Euroopan maatalouden tukirahaston 
toimiin ei liittynyt olennaisia virheitä ja 
että muista virheistä suurin osa aiheutui 
monimutkaisista tukikelpoisuussäännöistä 
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panee lisäksi merkille, että komission 
oikaisukapasiteetti kattaa riittävällä tavalla 
virheisiin sisältyvän riskin;

etenkin maaseudun kehittämistoimien 
suhteen; panee lisäksi merkille, että 
komission oikaisukapasiteetti kattaa 
riittävällä tavalla virheisiin sisältyvän 
riskin (1,9 prosenttia asiaa koskevista 
YMP:n mukaisista menoista);

Or. pl

Tarkistus 3
Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
varainhoitovuotta 2018 koskevat 
havainnot; panee merkille sen esittämät 
huomiot toimien sääntöjenmukaisuudesta 
otsakkeessa ”Luonnonvarat”; korostaa, että 
Euroopan maatalouden tukirahaston 
toimiin ei liittynyt olennaisia virheitä ja 
että muista virheistä suurin osa aiheutui 
monimutkaisista tukikelpoisuussäännöistä; 
panee lisäksi merkille, että komission 
oikaisukapasiteetti kattaa riittävällä tavalla 
virheisiin sisältyvän riskin;

1. panee tyytyväisenä merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
varainhoitovuotta 2018 koskevat 
havainnot; panee merkille sen esittämät 
huomiot toimien sääntöjenmukaisuudesta 
ja toteaa, että 77 prosenttia tutkituista 
toimista oli virheettömiä ja otsakkeessa 
”Luonnonvarat” kokonaisvirhetaso oli 2,4 
prosenttia; korostaa, että Euroopan 
maatalouden tukirahaston suoriin 
maksuihin ei liittynyt olennaisia virheitä ja 
että muista virheistä suurin osa aiheutui 
monimutkaisista tukikelpoisuussäännöistä; 
panee lisäksi merkille, että komission 
oikaisukapasiteetti kattaa riittävällä tavalla 
virheisiin sisältyvän riskin;

Or. en

Tarkistus 4
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille 1. panee tyytyväisenä merkille 
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tilintarkastustuomioistuimen 
varainhoitovuotta 2018 koskevat 
havainnot; panee merkille sen esittämät 
huomiot toimien sääntöjenmukaisuudesta 
otsakkeessa ”Luonnonvarat”; korostaa, että 
Euroopan maatalouden tukirahaston 
toimiin ei liittynyt olennaisia virheitä ja 
että muista virheistä suurin osa aiheutui 
monimutkaisista tukikelpoisuussäännöistä; 
panee lisäksi merkille, että komission 
oikaisukapasiteetti kattaa riittävällä tavalla 
virheisiin sisältyvän riskin;

tilintarkastustuomioistuimen 
varainhoitovuotta 2018 koskevat 
havainnot; panee merkille sen esittämät 
huomiot toimien sääntöjenmukaisuudesta 
otsakkeessa ”Luonnonvarat”; korostaa, että 
Euroopan maatalouden tukirahaston 
toimiin ei liittynyt olennaisia virheitä ja 
että muista virheistä suurin osa aiheutui 
monimutkaisista tukikelpoisuussäännöistä, 
ja pyytää, että tämän kysymyksen ratkaisu 
olisi etusijalla seuraavassa 
uudistuksessa;; panee lisäksi merkille, että 
komission oikaisukapasiteetti kattaa 
riittävällä tavalla virheisiin sisältyvän 
riskin;

Or. en

Tarkistus 5
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää tärkeänä lisätä 
sertifiointielinten tehokkuutta, sillä ne 
ovat keskeisiä osatekijöitä varmistettaessa 
yhteisen maatalouspolitiikan menojen 
sääntöjenmukaisuus;

Or. ro

Tarkistus 6
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että useimmissa 
tarkastetuissa maaseudun 
kehittämistoimissa saavutettiin odotetut 

2. panee merkille, että useimmissa 
tarkastetuissa maaseudun 
kehittämistoimissa saavutettiin odotetut 
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tulokset; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan tarvittaessa 
tuloskehystään ja ottamaan käyttöön lisää 
yksinkertaistamistoimia, kuten 
yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot; 
pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuin totesi puutteita 
tulosindikaattorien käytössä;

tulokset; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan tarvittaessa 
tuloskehystään ja ottamaan käyttöön lisää 
yksinkertaistamistoimia, kuten 
yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot; 
pitää valitettavana, että edellisessä 
uudistuksessa yksinkertaistaminen 
keskittyi ensimmäiseen pilariin, vaikka oli 
selvää, että virheille alttiimmat 
monimutkaisemmat järjestelyt kuuluivat 
toiseen pilariin;  toteaa, että 
tilintarkastustuomioistuin totesi puutteita 
tulosindikaattorien käytössä ja havaitsi 
myös, että kansallisen tason ylisääntely 
lisäsi järjestelyjen monimutkaisuutta; 

Or. en

Tarkistus 7
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että useimmissa 
tarkastetuissa maaseudun 
kehittämistoimissa saavutettiin odotetut 
tulokset; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan tarvittaessa 
tuloskehystään ja ottamaan käyttöön lisää 
yksinkertaistamistoimia, kuten 
yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot; 
pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuin totesi puutteita 
tulosindikaattorien käytössä;

2. panee merkille, että useimmissa 
tarkastetuissa maaseudun 
kehittämistoimissa saavutettiin odotetut 
tulokset; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan tarvittaessa 
tuloskehystään ja ottamaan käyttöön lisää 
yksinkertaistamistoimia, kuten 
yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot; 
pitää valitettavana, että aiempien 
kertomusten tapaan 
tilintarkastustuomioistuin totesi jälleen 
puutteita tulosindikaattorien käytössä, 
tulosindikaattorien laadussa esiintyvät 
puutteet mukaan lukien1 a, korostaa, että 
jos tulosperustainen YMP halutaan 
saavuttaa, se edellyttää kattavien yhteisten 
tulosindikaattoreiden kehittämistä ja 
kyseisten indikaattoreiden perusteellista 
soveltamista;

_________________
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1 a Erityiskertomus nro 10/2018: 
Viljelijöiden perustukijärjestelmä – toimii 
hyvin mutta vaikuttaa vain vähän 
tukitasojen yksinkertaistamiseen, 
kohdentamiseen ja lähentymiseen.

Or. en

Tarkistus 8
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että useimmissa 
tarkastetuissa maaseudun 
kehittämistoimissa saavutettiin odotetut 
tulokset; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan tarvittaessa 
tuloskehystään ja ottamaan käyttöön lisää 
yksinkertaistamistoimia, kuten 
yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot; 
pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuin totesi puutteita 
tulosindikaattorien käytössä;

2. panee merkille, että useimmissa 
tarkastetuissa maaseudun 
kehittämistoimissa saavutettiin odotetut 
tulokset, mutta pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuin totesi puutteita 
tulosindikaattorien käytössä; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan 
tarvittaessa tuloskehystään ja ottamaan 
käyttöön lisää yksinkertaistamistoimia, 
kuten yksinkertaistetut 
kustannusvaihtoehdot; toteaa, että yhteiset, 
mitattavissa olevat ja valmiiksi kehitetyt 
tulos- ja tuotosindikaattorit ja 
välitavoitteet tulevat muodostamaan 
ehdotetun uuden täytäntöönpanomallin 
perustan;

Or. en

Tarkistus 9
Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että useimmissa 
tarkastetuissa maaseudun 
kehittämistoimissa saavutettiin odotetut 

2. panee merkille, että useimmissa 
tarkastetuissa maaseudun 
kehittämistoimissa saavutettiin odotetut 
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tulokset; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan tarvittaessa 
tuloskehystään ja ottamaan käyttöön lisää 
yksinkertaistamistoimia, kuten 
yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot; 
pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuin totesi puutteita 
tulosindikaattorien käytössä;

tulokset; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan tarvittaessa 
tuloskehystään ja ottamaan käyttöön lisää 
yksinkertaistamistoimia, kuten 
yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot; 
pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuin totesi puutteita 
tulosindikaattorien käytössä; toteaa 
kuitenkin myös, että komissio on 
toteuttanut toimia, joilla kyseisiin 
heikkouksiin voitaneen puuttua sen 
tulevaa YMP:tä koskevassa ehdotuksessa;

Or. en

Tarkistus 10
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimella oli 
vaikeuksia osoittaa edistymistä menoissa 
otsakkeessa "Luonnonvarat" lähinnä 
siksi, että maataloustukirahastossa ei 
käytetty kvantitatiivisia tavoitteita;  panee 
merkille viljelijöiden 
perustukijärjestelmää koskevan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen nro 10/2018, jossa 
todetaan vastaavasti, että 
perustukijärjestelmän tuloksia on vaikea 
arvioida suhteessa perussopimuksen 
tavoitteeseen oikeudenmukaisen elintason 
turvaamisesta viljelijöille;  korostaa, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
tulotukitoimenpiteet on tarpeen yhdistää 
tarkoituksenmukaisiin tavoitteisiin ja 
viitetietoihin, jotta perustukijärjestelmän 
tuloksia voidaan arvioida; tähdentää, että 
tuotantokustannusten vähentämistä ja 
tilojen kestokyvyn parantamista koskevat 
tavoitteet liittyvät oikeudenmukaista 
elintasoa koskevaan tavoitteeseen; 
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painottaa, että kyseiset tavoitteet voidaan 
saavuttaa YMP:n viherryttämisellä;

Or. en

Tarkistus 11
Zbigniew Kuźmiuk

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa digitalisoinnin 
myönteisiä vaikutuksia tehokkuuden 
lisäämisessä ja virheiden sekä byrokratian 
vähentämisessä;

Or. pl

Tarkistus 12
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b.  panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
johtopäätökset, joiden mukaan 
perustukijärjestelmä suosii suuria tiloja, 
koska kyseessä on pinta-aloihin liittyvä 
maksu, ja että vuoden 2013 uudistuksen 
jälkeen tuen pääomittamisen maan 
arvoihin odotetaan lisääntyvän1 a;
_________________
1 a Erityiskertomus nro 10/2018: 
Viljelijöiden perustukijärjestelmä – toimii 
hyvin mutta vaikuttaa vain vähän 
tukitasojen yksinkertaistamiseen, 
kohdentamiseen ja lähentymiseen. 

Or. en
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Tarkistus 13
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. korostaa 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen nro 10/2018 
johtopäätöksiä, joiden mukaan 
perustukijärjestelmä on edistänyt 
tukitasojen sisäistä lähentymistä vain 
rajoitetusti;  muistuttaa, että jäsenvaltiot 
sitoutuivat saavuttamaan maksujen 
yhtenäisyyden kaikkialla unionissa 
vuoteen 2013 mennessä, mikä todettiin 
ensimmäiseksi Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmissä 24.–25. 
lokakuuta 2002, joten se on siis myöhässä 
useampia vuosia;

Or. en

Tarkistus 14
Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on tyytyväinen talousarvion 
yleiseen toteutusasteeseen;

3. on tyytyväinen talousarvion 
yleiseen toteutusasteeseen (96,92 
prosenttia maksusitoumusmäärärahoista 
ja 97,21 prosenttia maksumäärärahoista); 
pitää myönteisenä, että virhetasoja 
koskevat AGRI-pääosaston havainnot 
vastaavat tilintarkastustuomioistuimen 
johtopäätöstä, mutta pyytää kuitenkin 
komissiota ja jäsenvaltioita kohentamaan 
maaseudun kehittämisen toteutusastetta 
(93,97 prosenttia vuonna 2018) ja 
tekemään kaiken voitavansa 
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helpottaakseen maaseuturahaston varojen 
käyttöä;

Or. en

Tarkistus 15
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa 
tilintarkastustuomioistuimen omiin 
tarkastuksiin perustuvaa näkemystä, 
jonka mukaan valvontajärjestelmä 
(IACS), johon sisältyy myös 
viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä 
(LPIS), on auttanut alentamaan suorien 
tukien virhetasoja siten, että LPIS:n rooli 
on ollut erityisen merkittävä; panee 
merkille digitalisoinnin, innovatiivisten 
menetelmien ja uuden 
täytäntöönpanomallin mukaisen 
teknologian mahdollisuudet alentaa 
virhetasoa ja hallinnollista rasitetta; 

Or. en

Tarkistus 16
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota seuraamaan 
tarkasti kolmansien maiden kanssa tehtyjä 
kauppasopimuksia laatua, terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten osalta;

4. tukee unionin tavoitetta tehdä 
kunnianhimoisia, tasapainoisia ja 
oikeudenmukaisia 
vapaakauppasopimuksia kolmansien 
maiden kanssa; pyytää komissiota 
varmistamaan, että kaikissa 
kauppasopimuksissa on perusteellinen 
kestävää kehitystä koskeva luku ja että 
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kauppakumppanit noudattavat kyseisiä 
vaatimuksia täysimääräisesti; kehottaa 
myös komissiota edelleen seuraamaan 
tarkasti kolmansien maiden kanssa tehtyjä 
voimassa olevia kauppasopimuksia 
elintarvikkeiden turvallisuutta, 
ympäristöä ja eläinten hyvinvointia 
koskevien normien soveltamisen osalta;

Or. en

Tarkistus 17
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota seuraamaan 
tarkasti kolmansien maiden kanssa tehtyjä 
kauppasopimuksia laatua, terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten osalta;

4. kehottaa komissiota seuraamaan 
tarkasti kolmansien maiden kanssa tehtyjä 
kauppasopimuksia laatua, terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten osalta; panee merkille, että 
myös ympäristönormien suhteen tarvitaan 
tasavertaisia toimintaedellytyksiä, ja 
kehottaa komissiota kehittämään 
entisestään toimitusketjua koskevaa due 
diligence -lainsäädäntöä, jotta 
varmistetaan, ettei unionin maatalouden 
normeja heikennetä tai vaaranneta;

Or. en

Tarkistus 18
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota seuraamaan 
tarkasti kolmansien maiden kanssa tehtyjä 

4. kehottaa komissiota seuraamaan 
tarkasti kolmansien maiden kanssa tehtyjä 
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kauppasopimuksia laatua, terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten osalta;

kauppasopimuksia laatua, terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten osalta; korostaa, että 
elintarvikeketjun globalisoituminen ei ole 
hyödyttänyt alkutuottajia ja että alalle on 
luonteenomaista tappiolla tuottaminen, 
alhaiset tuotot ja epäterveille kaupan 
käytännöille altistuminen alan 
hajanaisuuden vuoksi;

Or. en

Tarkistus 19
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota seuraamaan 
tarkasti kolmansien maiden kanssa tehtyjä 
kauppasopimuksia laatua, terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten osalta;

4. kehottaa komissiota seuraamaan 
tarkasti kolmansien maiden kanssa tehtyjä 
kauppasopimuksia erityisesti laatua, 
hygieniaa, jäljitettävyyttä ja eläinten 
hyvinvointia koskevien vaatimusten osalta 
ja välttämään kauppasopimuksia, jotka 
voivat aiheuttaa epätasapainoa Euroopan 
maataloustuotantoaloilla;

Or. ro

Tarkistus 20
Naomi Long

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota seuraamaan 
tarkasti kolmansien maiden kanssa tehtyjä 
kauppasopimuksia laatua, terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten osalta;

4. kehottaa komissiota seuraamaan 
tarkasti kolmansien maiden kanssa tehtyjä 
kauppasopimuksia laatua, terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten sekä alhaisempiin 
ympäristönormeihin liittyvän ympäristön 
pilaantumisen osalta;
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Or. en

Tarkistus 21
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää valitettavana, ettei komissio 
helpota kauppasopimuksiin sisällytettyjen 
suojalausekkeiden käyttämistä;  korostaa, 
että kaikki EU:n ja kolmansien maiden 
väliset sopimukset ovat osoittautuneet 
vahingollisiksi Euroopan viljelijöiden 
tuloille;

Or. fr

Tarkistus 22
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Jérémy Decerle, Fredrick 
Federley

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on huolissaan väitetyistä korkean 
tason eturistiriidoista ja oligarkkien 
suorittamista maananastuksista, jotka 
ovat mahdollisesti tapahtuneet hallitusten 
ja viranomaisten myötävaikutuksella; 
kehottaa komissiota lisäämään toimia 
petosten ehkäisemiseksi ja 
havaitsemiseksi; kehottaa komissiota 
erityiseen valppauteen, kun on kyse 
oikeusvaltiokysymyksistä;

5. on huolissaan äskettäisistä 
tiedoista, jotka koskevat väitettyjä korkean 
tason eturistiriitoja ja maananastuksia 
joissakin jäsenvaltioissa; toteaa, että 
maanomistuksen suhteen ennen kaikkea 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi toimittava ja pantava 
täytäntöön tarpeelliset järjestelmät 
petosten ehkäisemiseksi ja välttämiseksi; 
korostaa, että väitteet tai epäilyt petoksista 
ja unionin varojen väärinkäytöstä tai 
huonosta hallinnosta olisi osoitettava 
OLAFille; panee tässä suhteessa merkille 
avoimen ja vakaan hallintojärjestelmän 
merkityksen ja lisäksi kehottaa komissiota 
lisäämään toimia petosten ehkäisemiseksi 
ja havaitsemiseksi;
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Or. en

Tarkistus 23
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on huolissaan väitetyistä korkean 
tason eturistiriidoista ja oligarkkien 
suorittamista maananastuksista, jotka ovat 
mahdollisesti tapahtuneet hallitusten ja 
viranomaisten myötävaikutuksella; 
kehottaa komissiota lisäämään toimia 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi; 
kehottaa komissiota erityiseen valppauteen, 
kun on kyse oikeusvaltiokysymyksistä;

5. on huolissaan väitetyistä korkean 
tason eturistiriidoista ja oligarkkien 
suorittamista maananastuksista, jotka ovat 
mahdollisesti tapahtuneet hallitusten ja 
viranomaisten myötävaikutuksella; 
kehottaa komissiota lisäämään toimia 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi; 
kehottaa komissiota pitämään erillään 
maananastuksen ja maiden yhdistämisen, 
joka eräissä jäsenvaltioissa historiallisten 
maanomistusmuotojen tai maiden 
uudelleenjärjestelyjen vuoksi johti 
tilanteeseen, jossa pienviljelijöiden oli 
tarpeen koota useampia peltoaloja 
luodakseen tuottavia yksiköitä ja 
varmistaakseen viljelyn elinkelpoisuuden; 
kehottaa komissiota erityiseen 
valppauteen, kun on kyse 
oikeusvaltiokysymyksistä;

Or. en

Tarkistus 24
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on huolissaan väitetyistä korkean 
tason eturistiriidoista ja oligarkkien 
suorittamista maananastuksista, jotka ovat 
mahdollisesti tapahtuneet hallitusten ja 
viranomaisten myötävaikutuksella; 

5. on huolissaan väitetyistä korkean 
tason eturistiriidoista ja oligarkkien 
suorittamista maananastuksista, jotka ovat 
mahdollisesti tapahtuneet hallitusten ja 
viranomaisten myötävaikutuksella; 
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kehottaa komissiota lisäämään toimia 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi; 
kehottaa komissiota erityiseen valppauteen, 
kun on kyse oikeusvaltiokysymyksistä;

kehottaa komissiota lisäämään toimia 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi; 
kehottaa komissiota erityiseen valppauteen, 
kun on kyse oikeusvaltiokysymyksistä; 
katsoo, että tukien enimmäismääriä 
koskevat kynnysarvot yhdistettynä 
työvoimakustannusten korvaamisen 
käyttöönottoon ennen enimmäismäärien 
soveltamista ehdotetussa uudessa YMP-
uudistuksessa eivät ole riittävän vahvoja 
mekanismeja näiden kysymysten 
ratkaisemiseen;

Or. en

Tarkistus 25
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on huolissaan väitetyistä korkean 
tason eturistiriidoista ja oligarkkien 
suorittamista maananastuksista, jotka 
ovat mahdollisesti tapahtuneet hallitusten 
ja viranomaisten myötävaikutuksella; 
kehottaa komissiota lisäämään toimia 
petosten ehkäisemiseksi ja 
havaitsemiseksi; kehottaa komissiota 
erityiseen valppauteen, kun on kyse 
oikeusvaltiokysymyksistä;

5. kehottaa komissiota 
perussopimusten vartijana jatkamaan 
laillisuutta koskevien näkökantojen 
painottamista ja kaikenlaisen 
väärinkäytön estämistä;

Or. hu

Tarkistus 26
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on huolissaan väitetyistä korkean 
tason eturistiriidoista ja oligarkkien 

5. ilmaisee huolensa väitetyistä 
korkean tason eturistiriidoista ja 
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suorittamista maananastuksista, jotka ovat 
mahdollisesti tapahtuneet hallitusten ja 
viranomaisten myötävaikutuksella; 
kehottaa komissiota lisäämään toimia 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi; 
kehottaa komissiota erityiseen valppauteen, 
kun on kyse oikeusvaltiokysymyksistä;

oligarkkien suorittamista maananastuksista, 
jotka ovat mahdollisesti tapahtuneet 
hallitusten ja viranomaisten 
myötävaikutuksella; pyytää jäsenvaltioita 
soveltamaan hyviä 
lainsäädäntökäytäntöjä, joilla pyritään 
rajoittamaan maananastuksia; kehottaa 
komissiota lisäämään toimia petosten 
ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi; 
kehottaa komissiota erityiseen valppauteen, 
kun on kyse oikeusvaltiokysymyksistä;

Or. ro

Tarkistus 27
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on huolissaan väitetyistä korkean 
tason eturistiriidoista ja oligarkkien 
suorittamista maananastuksista, jotka ovat 
mahdollisesti tapahtuneet hallitusten ja 
viranomaisten myötävaikutuksella; 
kehottaa komissiota lisäämään toimia 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi; 
kehottaa komissiota erityiseen 
valppauteen, kun on kyse 
oikeusvaltiokysymyksistä;

5. on huolissaan väitetyistä korkean 
tason eturistiriidoista ja oligarkkien 
suorittamista maananastuksista, jotka ovat 
mahdollisesti tapahtuneet hallitusten ja 
viranomaisten myötävaikutuksella; 
kehottaa komissiota lisäämään toimia 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 28
Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on huolissaan väitetyistä korkean 
tason eturistiriidoista ja oligarkkien 
suorittamista maananastuksista, jotka ovat 

5. on huolissaan väitetyistä korkean 
tason eturistiriidoista ja oligarkkien 
suorittamista maananastuksista, jotka ovat 
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mahdollisesti tapahtuneet hallitusten ja 
viranomaisten myötävaikutuksella; 
kehottaa komissiota lisäämään toimia 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi; 
kehottaa komissiota erityiseen 
valppauteen, kun on kyse 
oikeusvaltiokysymyksistä;

mahdollisesti tapahtuneet hallitusten ja 
viranomaisten myötävaikutuksella; 
kehottaa komissiota lisäämään toimia 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi;

Or. en

Tarkistus 29
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota 
hyödyntämään ja yhdistämään käytössään 
olevia järjestelmiä ja tietokantoja 
selvittääkseen, ketkä ovat laajempaan 
yritysrakenteeseen kuuluvien maatilojen 
lopulliset tosiasialliset omistajat ja 
edunsaajat;  panee merkille, että 
kehitteillä on unionin laajuinen 
yritysrekisteri, joka voitaisiin yhdistää 
IACS:n tietoihin, jolloin voitaisiin antaa 
maatiloille oma unionin tason 
yritystunniste ja näin helpottaa YMP-
varojen lopullisen määränpään 
tunnistamista; 

Or. en

Tarkistus 30
Elsi Katainen, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa komissiota, että 
virheiden tyypeissä on merkittäviä eroja 
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esimerkiksi tahattomien laiminlyöntien ja 
petosten välillä; muistuttaa, että useimmat 
edunsaajat ovat pieniä ja keskisuuria 
tiloja ja että vaikeasti hahmotettava 
sääntely lisää tahattomien laiminlyöntien 
riskiä, mikä olisi myös otettava huomioon 
todellista virhetasoa arvioitaessa;

Or. en

Tarkistus 31
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota perustamaan 
tarkkailuyksikön tiedon keräämiseksi 
viljelymaan keskittymisestä ja 
omistuksesta kaikkialla unionin alueella; 
kehottaa komissiota perustamaan korkean 
tason työryhmän tarkastelemaan 
viljelymaan keskittymistä kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 32
Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota erityiseen 
valppauteen, kun on kyse 
oikeusvaltiokysymyksistä; ehdottaa, että 
YMP-maksujen on hyödytettävä niitä, 
jotka työstävät maata; korostaa, että 
unionin maanviljelyä edistetään parhaiten 
kannustamalla rahoituksella niiden 
omistajuutta, jotka ovat aktiivisia 
maataloustuotannossa;
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Or. en

Tarkistus 33
Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa 
tilintarkastustuomioistuinta laatimaan 
erityiskertomuksen maananastuksesta ja 
sen mahdollisista vaikutuksista YMP:hen;

Or. en

Tarkistus 34
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että jäsenvaltioiden 
suurempi joustavuus YMP-tukien 
myöntämisessä saattaa entisestään 
pahentaa väärinkäytöksiä, ja kehottaa 
tästä syystä komissiota välttämään YMP:n 
palauttamista kansalliselle tasolle;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 35
Anne Sander

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että jäsenvaltioiden 
suurempi joustavuus YMP-tukien 
myöntämisessä saattaa entisestään 

6. korostaa, että jäsenvaltioiden 
suurempi joustavuus YMP-tukien 
myöntämisessä saattaa entisestään 
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pahentaa väärinkäytöksiä, ja kehottaa tästä 
syystä komissiota välttämään YMP:n 
palauttamista kansalliselle tasolle;

pahentaa väärinkäytöksiä, ja kehottaa tästä 
syystä komissiota välttämään YMP:n 
palauttamista kansalliselle tasolle, 
erityisesti yksittäisten edunsaajien 
tukikelpoisuussääntöjen noudattamista 
seuraavan järjestelmän osalta, sillä se 
heikentäisi EU:n uskottavuutta yhden sen 
keskeisen julkisen politiikan 
hallinnoinnin suhteen ja vähentäisi 
tilintarkastustuomioistuimen YMP:n 
menojen laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta vuosittain 
antaman vakuutuksen tehoa;

Or. fr

Tarkistus 36
Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että jäsenvaltioiden 
suurempi joustavuus YMP-tukien 
myöntämisessä saattaa entisestään 
pahentaa väärinkäytöksiä, ja kehottaa 
tästä syystä komissiota välttämään YMP:n 
palauttamista kansalliselle tasolle;

6. pitää myönteisenä, että tulevassa 
tulosperustaisessa YMP:ssä edellytetään 
jatkossakin maksujen laillisuutta ja 
sääntöjenmukaisuutta; korostaa, että 
siirtymisen vaatimustenmukaisuudesta 
tulosperustaiseen malliin on heijastuttava 
toimenpiteiden seurantaa koskevina 
muutoksina; panee tyytyväisenä merkille, 
että komissio ehdottaa siirtymistä 
yhtenäiseen tarkastusmalliin osana uutta 
YMP:tä;

Or. en

Tarkistus 37
Paolo De Castro, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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6. korostaa, että jäsenvaltioiden 
suurempi joustavuus YMP-tukien 
myöntämisessä saattaa entisestään 
pahentaa väärinkäytöksiä, ja kehottaa tästä 
syystä komissiota välttämään YMP:n 
palauttamista kansalliselle tasolle;

6. korostaa, että YMP:n 
toimenpiteiden asianmukainen 
täytäntöönpano on tiukasti sidoksissa 
siihen, miten edunsaajat noudattavat 
unionin tasolla asetettuja sitoumuksia; 
korostaa, että jäsenvaltioiden suurempi 
joustavuus YMP-tukien myöntämisessä 
saattaa entisestään pahentaa 
väärinkäytöksiä, ja kehottaa tästä syystä 
komissiota välttämään YMP:n 
palauttamista kansalliselle tasolle;

Or. en

Tarkistus 38
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että jäsenvaltioiden 
suurempi joustavuus YMP-tukien 
myöntämisessä saattaa entisestään 
pahentaa väärinkäytöksiä, ja kehottaa tästä 
syystä komissiota välttämään YMP:n 
palauttamista kansalliselle tasolle;

6. korostaa, että jäsenvaltioiden 
suurempi joustavuus YMP-tukien 
myöntämisessä, mikä lisää 
monimutkaisuutta ja mahdollistaa 
lyhytaikaisten sisäpoliittisten etujen 
vaikutuksen YMP-varojen jakamiseen, 
saattaa entisestään pahentaa 
väärinkäytöksiä, ja kehottaa tästä syystä 
komissiota välttämään YMP:n 
palauttamista kansalliselle tasolle;

Or. en

Tarkistus 39
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että jäsenvaltioiden 
suurempi joustavuus YMP-tukien 

6. korostaa, että ilman vahvoja, 
mitattavissa olevia, valmiiksi kehitettyjä ja 
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myöntämisessä saattaa entisestään 
pahentaa väärinkäytöksiä, ja kehottaa 
tästä syystä komissiota välttämään YMP:n 
palauttamista kansalliselle tasolle;

yhteisiä tuotos- ja tulosindikaattoreita ja 
välitavoitteita jäsenvaltioiden suurempi 
joustavuus YMP-tukien myöntämisessä 
saattaa johtaa virhetason nousuun;

Or. en

Tarkistus 40
Giuseppe Milazzo

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa jälleen, että on erittäin 
tärkeää ryhtyä kaikkiin mahdollisiin 
toimiin, joilla suojataan YMP:n 
talousarviota petoksilta; pitää 
petostentorjuntapolitiikkaa mittapuuna 
arvioitaessa YMP:n talousarvion 
moitteetonta varainhoitoa;  pyytää siksi, 
että jäsenvaltiot ja komissio jatkavat 
tiedottamista, tehostavat petosten ehkäisyä 
ja kehittävät petosten havaitsemista 
koskevia valmiuksia; pitää tässä mielessä 
oleellisen tärkeänä, että jäsenvaltioille 
annetaan apua petosten ehkäisyn ja 
havaitsemisen alalla lujittamalla 
yhteistyötä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
puitteissa;

Or. it

Tarkistus 41
Paolo De Castro, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa, että nykyinen 
vaatimustenmukaisuusjärjestelmä on 
osoittautunut tehokkaaksi ja sillä on 
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varmistettu yhtäläinen kohtelu ja 
täytäntöönpano kaikkialla unionissa; on 
huolestunut, että yksinomaan tuotoksiin 
perustuva menojen 
tukikelpoisuusjärjestelmä ei myötävaikuta 
YMP:n yksinkertaistamiseen eikä sen 
tuloksiin ja vaarantaa viljelijöiden ja 
jäsenvaltioiden yhtäläisen kohtelun;

Or. en

Tarkistus 42
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää valitettavana, että 
viherryttämisuudistus ja tuen 
maksuehtojen kokonaismuutos eivät näy 
uudessa YMP:ssä tukien palauttamisena 
kansalliseen päätösvaltaan vaan 
maatalouspolitiikan valvonnan 
yksityistämisenä, joka hyödyttää yksityisiä 
sertifiointilaitoksia; toteaa, että koska 
koko prosessi tulee olemaan komission 
hallinnoima, puheet tukien 
palauttamisesta kansalliseen 
päätösvaltaan ovat vielä 
perusteettomampia;

Or. fr

Tarkistus 43
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää mahdollisena, että 
strategiasuunnitelmiin perustuva 
tulosperustaisempi YMP voisi johtaa 
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uudentyyppisiin sääntöjenvastaisuuksiin, 
ja kehottaa komissiota siksi ottamaan 
tämän huomioon arvioidessaan 
kansallisia strategiasuunnitelmia ja niihin 
sisältyviä toimia; 

Or. en

Tarkistus 44
Asger Christensen

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. painottaa, että nuorille 
maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettu 
tuki on ensiarvoisen tärkeää; kannustaa 
komissiota siirtymään kohti 
ympäristöystävällisempää YMP:tä 
Pariisin sopimuksen mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 45
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. painottaa, että nuorille 
maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettu 
tuki on ensiarvoisen tärkeää; kannustaa 
komissiota siirtymään kohti 
ympäristöystävällisempää YMP:tä Pariisin 
sopimuksen mukaisesti.

7. painottaa, että nuorille ja uusille 
maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettu 
tuki on ensiarvoisen tärkeää; katsoo, että 
on varmistettava digitalisointiin ja 
uusimpiin digitalisointiteknologioihin 
tarvittavien investointien rahoituksen 
parempi saatavuus;  kannustaa komissiota 
siirtymään kohti ympäristöystävällisempää 
YMP:tä Pariisin sopimuksen mukaisesti, 
jota sovelletaan elintarvikkeiden 
tuotantoketjun kaikkiin osiin, ja 
välttämään lisärasitteiden asettamista.
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Or. ro

Tarkistus 46
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. painottaa, että nuorille 
maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettu 
tuki on ensiarvoisen tärkeää; kannustaa 
komissiota siirtymään kohti 
ympäristöystävällisempää YMP:tä Pariisin 
sopimuksen mukaisesti.

7. painottaa, että nuorille 
maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettu 
tuki on ensiarvoisen tärkeää; kannustaa 
komissiota siirtymään kohti 
ympäristöystävällisempää YMP:tä Pariisin 
sopimuksen mukaisesti, mikä lisäisi 
julkisen rahoituksen käyttämisen 
tehokkuutta, rajoittamalla 
viljelykäytäntöihin liittyviä kielteisiä 
ulkoisvaikutuksia ja siirtämällä 
painopistettä hoitamisesta 
ennaltaehkäisyyn.

Or. en

Tarkistus 47
Zbigniew Kuźmiuk

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. painottaa, että nuorille 
maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettu 
tuki on ensiarvoisen tärkeää; kannustaa 
komissiota siirtymään kohti 
ympäristöystävällisempää YMP:tä Pariisin 
sopimuksen mukaisesti.

7. painottaa, että nuorille 
maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettu 
tuki on ensiarvoisen tärkeää; kehottaa 
kohdentamaan riittävästi määrärahoja 
ohjelmiin, joilla pyritään kohti 
ympäristöystävällisempää YMP:tä Pariisin 
sopimuksen mukaisesti ja varmistetaan 
maanviljelyn kannattavuus 
maaseutualueilla.

Or. pl
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Tarkistus 48
Naomi Long

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. painottaa, että nuorille 
maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettu 
tuki on ensiarvoisen tärkeää; kannustaa 
komissiota siirtymään kohti 
ympäristöystävällisempää YMP:tä Pariisin 
sopimuksen mukaisesti.

7. painottaa, että nuorille 
maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettu 
tuki on ensiarvoisen tärkeää; kannustaa 
komissiota siirtymään kohti 
ympäristöystävällisempää YMP:tä Pariisin 
sopimuksen ja biologista 
monimuotoisuutta koskevan unionin 
strategian mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 49
Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. painottaa, että nuorille 
maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettu 
tuki on ensiarvoisen tärkeää; kannustaa 
komissiota siirtymään kohti 
ympäristöystävällisempää YMP:tä 
Pariisin sopimuksen mukaisesti.

7. painottaa, että nuorille 
maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettu 
tuki on ensiarvoisen tärkeää; korostaa, että 
maanviljelyn digitalisointi saattaa olla 
riittävä keino maaseutupalvelujen 
elvyttämiseksi, jolloin maaseutualueet 
muuttuisivat houkuttelevammiksi nuorille 
viljelijöille.

Or. en

Tarkistus 50
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. painottaa, että nuorille 
maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettu 
tuki on ensiarvoisen tärkeää; kannustaa 
komissiota siirtymään kohti 
ympäristöystävällisempää YMP:tä Pariisin 
sopimuksen mukaisesti.

7. painottaa, että nuorille 
maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettu 
tuki on ensiarvoisen tärkeää; kannustaa 
komissiota siirtymään kohti EU:n 
rahoituksen asianmukaista tasoa Pariisin 
sopimuksen mukaisesti.

Or. hu

Tarkistus 51
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Fredrick Federley, Elsi 
Katainen

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. painottaa, että nuorille 
maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettu 
tuki on ensiarvoisen tärkeää; kannustaa 
komissiota siirtymään kohti 
ympäristöystävällisempää YMP:tä 
Pariisin sopimuksen mukaisesti.

7. painottaa, että nuorille 
maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettu 
tuki on ensiarvoisen tärkeää, ja panee 
merkille, että aktiivisen tai aidon 
maanviljelijän selkeä määritelmä on 
tärkeä; 

Or. en

Tarkistus 52
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Fredrick Federley

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kannustaa komissiota siirtymään 
kohti ympäristöystävällisempää YMP:tä 
Pariisin sopimuksen mukaisesti; kehottaa 
omaksumaan kohdennetun 
lähestymistavan uudelle YMP:lle 
esitettyihin ennakkoehtoihin ja toteaa, 
että YMP:n ympäristötulosten 
parantamiseksi tarvitaan riittävää 
rahoitusta uusien teknologioiden ja 
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innovaatioiden tutkimukseen ja 
kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 53
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. on yllättynyt siitä, että 
yksinkertaistamista käytetään verukkeena 
YMP:n talousarvion pienentämiseksi, 
vaikka se ei millään tavalla vähennä 
lopullisten edunsaajien hallinnollisia 
vaatimuksia;

Or. fr

Tarkistus 54
Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kannustaa komissiota siirtymään 
kohti ympäristöystävällisempää YMP:tä 
Pariisin sopimuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 55
Attila Ara-Kovács

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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7 b. panee merkille sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden merkityksen ja 
korostaa, että varojen oikeudenmukainen 
jakaminen jäsenvaltioissa ja niiden välillä 
on olennaisen tärkeää.

Or. en


