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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Vuosien 2021–2027 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä merkittävä osa 
unionin talousarviosta olisi osoitettava 
edelleen maatalouteen, joka on 
strategisesti tärkeää yhteistä politiikkaa. 
Sen vuoksi YMP:n määrärahojen olisi 
oltava 383,255 miljardia euroa vuoden 
2018 hintoina (431,946 miljardia euroa 
käypinä hintoina).

Perustelu

Puheenjohtajakokouksen 13. syyskuuta 2018 tekemän päätöksen mukaisesti 
kompromissitarkistuksessa otetaan huomioon monivuotisen rahoituskehyksen määrärahojen 
viimeisin jako ohjelmien välillä, sellaisena kuin monivuotista rahoituskehystä käsittelevät 
esittelijät esittivät sitä ja hyväksyivät sen väliaikaisessa mietinnössä ehdotuksesta neuvoston 
asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Euroopan parlamentti korosti 
14 päivänä maaliskuuta 2018 ja 30 
päivänä toukokuuta 2018 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 
antamissaan päätöslauselmissa niiden 
monialaisten periaatteiden merkitystä, 
joihin monivuotisen rahoituskehyksen 
2021–2027 ja kaikkien siihen liittyvien 
unionin toimintapolitiikkojen olisi 
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perustuttava. Parlamentti toisti tässä 
yhteydessä kantansa, että unionin on 
pidettävä kiinni sitoumuksestaan toimia 
edelläkävijänä YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanossa, ja piti 
valitettavana, ettei kyseisiin ehdotuksiin 
sisälly selkeää ja näkyvää sitoumusta.
Tämän vuoksi parlamentti pyysi 
sisällyttämään kestävän kehityksen 
tavoitteet kaikkeen unionin 
toimintapolitiikkaan ja kaikkiin 
aloitteisiin, joita seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
rahoitetaan. Parlamentti korosti lisäksi, 
että syrjinnän poistaminen on olennaista, 
jotta voidaan täyttää unionin sitoumukset 
pyrkiä osallistavaan Eurooppaan, ja pyysi 
siksi sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamista ja sukupuolten tasa-
arvoa koskevien sitoumusten 
sisällyttämistä kaikkiin unionin 
politiikkoihin ja aloitteisiin seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa.
Parlamentti korosti päätöslauselmassaan, 
että Pariisin sopimuksen johdosta 
ilmastoon liittyviä monialaisia menoja 
olisi lisättävä huomattavasti nykyiseen 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
verrattuna ja niissä olisi saavutettava 30 
prosentin taso mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuoteen 2027 mennessä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Parlamentti piti 30 päivänä 
toukokuuta 2018 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista 
varoista antamassaan päätöslauselmassa 
valitettavana, että monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 2 päivänä 
toukokuuta 2018 annetun komission 
ehdotuksen suorana tuloksena on 
yhteisen maatalouspolitiikan 
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määrärahojen väheneminen 
15 prosentilla, ja vastusti erityisesti 
radikaaleja leikkauksia, jotka vaikuttavat 
haitallisesti tämän politiikan 
ominaisluonteeseen ja tavoitteisiin. Se 
myös kyseenalaisti tässä yhteydessä 
ehdotuksen vähentää Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston määrärahoja 
tuntuvasti, yli 25 prosentilla.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla. YMP:lla on myös pyrittävä 
osaltaan täyttämään unionin ja sen 
jäsenvaltioiden antamat sitoumukset, 
jotka koskevat kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Maanviljelyn tulevaisuuden 
painopisteenä olisi oltava laadukkaiden 
elintarvikkeiden tuotanto, sillä siinä 
Euroopalla on kilpailuetu. Unionin 
vaatimuksia olisi ylläpidettävä ja 
mahdollisuuksien mukaan lujitettava, ja 
olisi suunniteltava toimenpiteitä 
elintarviketuotantoalan pitkän aikavälin 
tuottavuuden ja kilpailukyvyn 
lisäämiseksi sekä otettava käyttöön uusia 
teknologioita ja tehostettava resurssien 
käyttöä, jolloin lujitetaan unionin roolia 
maailman johtavana toimijana.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Maaseuturahaston ja Euroopan 
horisontti -ohjelman välisellä synergialla 
olisi kannustettava siihen, että 
maaseuturahasto käyttää parhaalla 
mahdollisella tavalla tutkimuksen ja 
innovoinnin tuloksia, erityisesti niitä, jotka 
perustuvat Euroopan horisontti -ohjelmasta 
ja maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevästä eurooppalaisesta 
innovaatiokumppanuudesta rahoitettaviin 
hankkeisiin ja johtavat innovaatioihin 
maatalousalalla ja maaseutualueilla.

(6) Maaseuturahaston ja Euroopan 
horisontti -ohjelman välisellä synergialla, 
muilla unionin toimintapolitiikoilla ja 
kansainvälisillä sitoumuksilla olisi 
kannustettava siihen, että maaseuturahasto 
käyttää parhaalla mahdollisella tavalla 
tutkimuksen ja innovoinnin tuloksia, 
erityisesti niitä, jotka perustuvat Euroopan 
horisontti -ohjelmasta ja maatalouden 
tuottavuutta ja kestävyyttä käsittelevästä 
eurooppalaisesta 
innovaatiokumppanuudesta rahoitettaviin 
hankkeisiin ja johtavat innovaatioihin 
maatalousalalla ja maaseutualueilla.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jotta voitaisiin taata suorien tukien 
oikeudenmukainen jakautuminen 
jäsenvaltioiden välillä ja kuroa umpeen 
erot unionin eri alueiden välillä, olisi 
otettava huomioon luotettavat 
sosioekonomiset indeksit ja 
tuotantokustannukset. Tältä osin on 
välttämätöntä varmistaa kaikille unionin 
viljelijöille tasavertaiset 
kilpailuedellytykset ottaen huomioon 
pienimuotoisten talouksien 
haavoittuvuudet ja erityispiirteet sekä 
toteuttaa toimenpiteitä hintavaihtelun 
lieventämiseksi.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Unionin ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi ilmastotoimissa olisi 
saavutettava yleinen tavoite, jonka 
mukaan vähintään 25 prosentilla EU:n 
talousarviomenoista tuetaan 
ilmastotavoitteita vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana, ja 
saavutettava vuotuinen 30 prosentin 
tavoite mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuonna 2027. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen antamien 
suositusten huomioon ottamiseksi olisi 
ohjelmakohtaisissa säädöksissä 
määritettävä pakollisia ilmastotoimien 
tavoitteita ja edellytettävä kohdentamaan 
niihin etukäteen varoja kaikissa 
ohjelmointi- ja suunnitteluprosesseissa 
sen sijaan, että sovelletaan ainoastaan 
kirjanpidon 
jälkikäteistarkastuksia. Ilmastotoimien 
valtavirtaistamis- ja ilmastokestävyyden 
varmistamismekanismit olisi yhdistettävä 
uudistamalla, laajentamalla ja 
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keskittämällä Rion tunnusmerkkien 
järjestelmää, jotta voitaisiin tehdä ero 
hillitsemisen ja sopeutumisen välillä sekä 
alojen välillä, ja toteuttamalla 
energiatehokkuus etusijalle -arviointeja 
infrastruktuuri-investointien suunnittelun 
yhteydessä, kuten energiaunionin 
hallinnosta annetussa asetuksessa 
säädetään, sekä määrittelemällä selkeät 
poissulkemisperusteet. Tuloskehysten olisi 
perustuttava riittäviin ja yksityiskohtaisiin 
tuotos- ja tulosindikaattoreihin, jotka 
osoittavat tavoitetason ja tarkastelevat 
tuloksia kansallisten tarpeiden, 
tavoitteiden ja mahdollisuuksien 
kannalta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Koska unionin maatalousalalla on 
tarpeen täyttää investointivaje ja tuoda 
rahoitusvälineet paremmin ensisijaisten 
ryhmien, erityisesti nuorien viljelijöiden ja 
uusien tulokkaiden, joilla on korkeampi 
riskiprofiili, saataville, olisi kannustettava 
InvestEU-takuun käyttöön sekä avustusten 
ja rahoitusvälineiden yhdistämiseen. Koska 
rahoitusvälineiden käyttö vaihtelee 
jäsenvaltioissa huomattavasti sen mukaan, 
miten rahoitusta on saatavilla, miten 
pankkiala on kehittynyt, onko olemassa 
riskipääomaa sekä miten hyvin 
julkishallinnot ja potentiaalinen tuensaajien 
joukko tuntevat rahoitusvälineet, 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava YMP:n 
strategiasuunnitelmassa asianmukaiset 
tavoitteet, tuensaajat ja 
suosituimmuusehdot sekä muut 
mahdolliset tukikelpoisuussäännöt.

(42) Koska unionin maatalousalalla on 
tarpeen täyttää investointivaje ja tuoda 
rahoitusvälineet paremmin ensisijaisten 
ryhmien, erityisesti nuorien viljelijöiden, 
naisten ja uusien tulokkaiden, joilla on 
korkeampi riskiprofiili, saataville, olisi 
kannustettava InvestEU-takuun käyttöön 
sekä avustusten ja rahoitusvälineiden 
yhdistämiseen. Koska rahoitusvälineiden 
käyttö vaihtelee jäsenvaltioissa 
huomattavasti sen mukaan, miten 
rahoitusta on saatavilla, miten pankkiala on
kehittynyt, onko olemassa riskipääomaa 
sekä miten hyvin julkishallinnot ja 
potentiaalinen tuensaajien joukko tuntevat 
rahoitusvälineet, jäsenvaltioiden olisi 
vahvistettava YMP:n 
strategiasuunnitelmassa asianmukaiset 
tavoitteet, tuensaajat ja 
suosituimmuusehdot sekä muut 
mahdolliset tukikelpoisuussäännöt.

Tarkistus 10
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, YMP:lla edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista unionin 
toimintapolitiikoissa ja pyrkimistä yleiseen 
tavoitteeseen, jonka mukaan 25 prosentilla 
EU:n talousarviomenoista olisi tuettava 
ilmastotavoitteita. YMP:n toimien osuuden 
ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavista kokonaismäärärahoista 
odotetaan olevan 40 prosenttia. Asiaan 
liittyvät toimet yksilöidään ohjelman 
laadinnan ja täytäntöönpanon aikana, ja 
niitä arvioidaan uudelleen asianomaisten 
arviointien ja uudelleentarkastelujen 
yhteydessä.

(52) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, YMP:lla edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista unionin 
toimintapolitiikoissa ja pyrkimistä yleiseen 
tavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 
25 prosentilla EU:n talousarviomenoista 
olisi tuettava ilmastotavoitteita vuosien 
2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana, ja siihen, että 
vuotuinen 30 prosentin tavoite 
saavutetaan mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuonna 2027. YMP:n toimien 
osuuden ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavista kokonaismäärärahoista 
odotetaan olevan 45 prosenttia. Asiaan 
liittyvät toimet yksilöidään ohjelman 
laadinnan ja täytäntöönpanon aikana, ja 
niitä arvioidaan uudelleen asianomaisten 
arviointien ja uudelleentarkastelujen 
yhteydessä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(55 a) Uudessa täytäntöönpanomallissa 
ei saa kyseenalaistaa sisämarkkinoiden 
eheyttä eikä YMP:n historiallisesti 
eurooppalaista luonnetta, vaan YMP:n on 
säilyttävä aidosti yhteisenä politiikkana 
siten, että taataan eurooppalainen 
lähestymistapa ja tasapuoliset 
toimintaedellytykset.

Tarkistus 12
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 79 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(79 a) Vuoden 2020 jälkeisessä YMP:ssa 
on tuettava viljelijöitä entistä 
tehokkaammin, jotta voidaan puuttua 
hintojen ja tulojen vaihteluihin.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(80 a) Unionin ulkopuolisten maiden 
kanssa allekirjoitetuissa maatalousalaa 
koskevissa kauppasopimuksissa olisi 
oltava mekanismeja ja suojalausekkeita, 
joilla taataan tasapuoliset 
toimintaedellytykset unionin ja muiden 
viljelijöiden välillä sekä suojellaan 
kuluttajia.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavaan tukeen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus]26 II osaston 
III lukua, III osaston II lukua sekä 41 ja 
43 artiklaa.

2. Tämän asetuksen mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavaan tukeen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus]26 II osaston 
III lukua, III osaston II lukua sekä 41 ja 
43 artiklaa, jotta voidaan varmistaa 
jatkuvuus rakennerahastojen ja 
strategiasuunnitelmien välillä.

_________________ _________________

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) […/…] [päivämäärä] [koko 
nimi] (EUVL L ).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) […/…] [päivämäärä] [koko 
nimi] (EUVL L ).
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston tuella pyritään 
jatkossakin parantamaan maatalouden, 
elintarvikealan ja maaseutualueiden 
kestävää kehitystä ja edistämään 
seuraavien yleistavoitteiden saavuttamista:

YMP:n on säilyttävä yhteisenä unionin 
politiikkana ja saatava riittävästi 
rahoitusta, jotta voidaan toteuttaa sen 
tavoitteet ja saavuttaa tarkistetun ja 
tehokkaan YMP:n kunnianhimoiset 
päämäärät. Maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston tuella pyritään 
jatkossakin parantamaan maatalouden, 
elintarvikealan ja maaseutualueiden 
kestävää kehitystä ja edistämään 
seuraavien yleistavoitteiden saavuttamista:

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) houkutellaan alalle nuoria viljelijöitä ja 
helpotetaan yritystoiminnan kehittämistä 
maaseutualueilla;

g) lisätään tukea perhetiloille, 
houkutellaan alalle naisia ja nuoria 
viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan 
kehittämistä maaseutualueilla;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) edistetään työllisyyttä, kasvua, 
sosiaalista osallisuutta ja paikallista 
kehitystä maaseutualueilla, myös 
biotalouden ja kestävän metsänhoidon 
alalla;

h) edistetään työllisyyttä, kasvua, 
sosiaalista osallisuutta ja paikallista 
kehitystä maaseutualueilla, syrjäisillä 
alueilla, luonnonhaitoista kärsivillä 
alueilla ja vuoristoalueilla, myös 
biotalouden ja kestävän metsänhoidon 
alalla;
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) edistetään työllisyyttä, kasvua, 
sosiaalista osallisuutta ja paikallista 
kehitystä maaseutualueilla, myös 
biotalouden ja kestävän metsänhoidon 
alalla;

h) edistetään työllisyyttä, kasvua, 
sosiaalista osallisuutta, sukupuolten tasa-
arvoa ja syrjimättömyyttä ja paikallista 
kehitystä maaseutualueilla, myös 
biotalouden ja kestävän metsänhoidon 
alalla;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityistavoitteita toteuttaessaan 
jäsenvaltion on varmistettava YMP:n tuen 
yksinkertaistaminen ja tuloksellisuus.

2. Erityistavoitteita toteuttaessaan 
jäsenvaltion on varmistettava YMP:n tuen 
yksinkertaistaminen ja tuloksellisuus. 
Komissio varmistaa, että rahoituksen ja 
tuloksellisuuden valvonta- ja 
tarkastustoimintoja toteutetaan samojen 
jatkuvaan parantamiseen tähtäävien 
korkeatasoisten vaatimusten mukaisesti 
kaikissa jäsenvaltioissa noudattaen 
samalla täysin toissijaisuus- ja 
joustavuusperiaatteita.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 5 artiklassa ja 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista on 
arvioitava tuotokseen, tuloksiin ja 
vaikutukseen liittyvien yhteisten 
indikaattoreiden perusteella. Yhteiset 

Edellä 5 artiklassa ja 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista on 
arvioitava ottamalla käyttöön 
tulosperusteinen lähestymistapa 
tuotokseen, tuloksiin ja vaikutukseen 
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indikaattorit ovat seuraavat: liittyvien yhteisten indikaattoreiden 
perusteella. Yhteiset indikaattorit ovat 
seuraavat:

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion, joka päättää myöntää 
perustulotukea tukioikeuksien perusteella, 
on hallinnoitava kansallista varantoa.

1. Jäsenvaltion, joka päättää myöntää 
perustulotukea tukioikeuksien perusteella, 
on hallinnoitava kansallista varantoa
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän asetuksen nojalla 
maataloustukirahaston 
tukitoimityyppeihin myönnettävän 
unionin tuen kokonaismäärä 1 päivän 
tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 
2027 välisellä kaudella on 286,543 
miljardia euroa vuoden 2018 hintoina 
(322,948 miljardia euroa käypinä 
hintoina).

Perustelu

Puheenjohtajakokouksen 13. syyskuuta 2018 tekemän päätöksen mukaisesti 
kompromissitarkistuksessa otetaan huomioon monivuotisen rahoituskehyksen määrärahojen 
viimeisin jako ohjelmien välillä, sellaisena kuin monivuotista rahoituskehystä käsittelevät 
esittelijät esittivät sitä ja hyväksyivät sen väliaikaisessa mietinnössä ehdotuksesta neuvoston 
asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen nojalla 
maaseuturahaston tukitoimityyppeihin 
myönnettävän unionin tuen 
kokonaismäärä 1 päivän tammikuuta 
2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 
välisellä kaudella on 96,712 miljardia 
euroa vuoden 2018 hintoina (108,999 
miljardia euroa käypinä hintoina).

Perustelu

Puheenjohtajakokouksen 13. syyskuuta 2018 tekemän päätöksen mukaisesti 
kompromissitarkistuksessa otetaan huomioon monivuotisen rahoituskehyksen määrärahojen 
viimeisin jako ohjelmien välillä, sellaisena kuin monivuotista rahoituskehystä käsittelevät 
esittelijät esittivät sitä ja hyväksyivät sen väliaikaisessa mietinnössä ehdotuksesta neuvoston 
asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen nojalla 
maaseudun kehittämisen 
tukitoimityyppeihin myönnettävän 
unionin tuen kokonaismäärä 1 päivän 
tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 
2027 välisellä kaudella on 
78 811 miljoonaa euroa käypinä hintoina 
vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaisesti.

Poistetaan.

__________________

38 Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 
2021–2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta, 
komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
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talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle, COM(2018) 322 final.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 
osoitetaan 0,25 prosenttia teknisen avun 
toimien rahoittamiseen asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 7 artiklassa 
tarkoitetusta komission aloitteesta, mukaan 
lukien tämän asetuksen 113 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu yhteisen 
maatalouspolitiikan eurooppalainen 
verkosto ja tämän asetuksen 114 artiklassa 
tarkoitettu maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä käsittelevä eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus. Kyseiset toiminnot 
voivat koskea edellisiä ja seuraavia 
strategiasuunnitelmakausia.

2. Edellä 79 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista varoista osoitetaan 
0,25 prosenttia teknisen avun toimien 
rahoittamiseen asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 7 artiklassa 
tarkoitetusta komission aloitteesta, mukaan 
lukien tämän asetuksen 113 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu yhteisen 
maatalouspolitiikan eurooppalainen 
verkosto ja tämän asetuksen 114 artiklassa 
tarkoitettu maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä käsittelevä eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus. Kyseiset toiminnot 
voivat koskea edellisiä ja seuraavia 
strategiasuunnitelmakausia.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on 103 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun SWOT-analyysin ja 96 
artiklassa tarkoitettujen tarpeiden 
arvioinnin perusteella vahvistettava YMP:n 
strategiasuunnitelmissa 97 artiklassa 
tarkoitettu tukitoimistrategia, jossa 
asetetaan määrälliset tavoitteet ja 
välitavoitteet 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi. On 
määriteltävä tavoitteet hyödyntäen 
liitteessä I esitettyjä yhteisiä 
tulosindikaattoreita.

Jäsenvaltion on 103 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun vahvuuksia, heikkouksia, 
mahdollisuuksia ja uhkia (SWOT) 
käsittelevän analyysin ja 96 artiklassa 
tarkoitettujen tarpeiden arvioinnin 
perusteella vahvistettava YMP:n 
strategiasuunnitelmissa 97 artiklassa 
tarkoitettu tukitoimistrategia, jossa 
asetetaan määrälliset tavoitteet ja 
välitavoitteet 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi. On 
määriteltävä tavoitteet hyödyntäen 
liitteessä I esitettyjä yhteisiä 
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tulosindikaattoreita.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio suorittaa väliarvioinnin, 
jossa tarkastellaan maataloustukirahaston 
ja maaseuturahaston vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, asiaankuuluvuutta, 
johdonmukaisuutta ja unionin tasolla 
saatavaa lisäarvoa viimeistään kolmannen 
vuoden lopussa YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanon 
käynnistyttyä ottaen huomioon liitteessä I 
vahvistetut indikaattorit. Komissio voi 
käyttää kaikkea jo saatavilla olevaa 
asiaankuuluvaa tietoa [uuden 
varainhoitoasetuksen] [128] artiklan 
mukaisesti.

2. Komissio suorittaa väliarvioinnin, 
jossa tarkastellaan maataloustukirahaston 
ja maaseuturahaston vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, asiaankuuluvuutta, 
johdonmukaisuutta ja unionin tasolla 
saatavaa lisäarvoa sekä sitä, miten 
jäsenvaltiot ovat käyttäneet tämän 
asetuksen 90 artiklan mukaisia suorien 
tukien määrärahojen ja 
maaseuturahaston määrärahojen välisiä 
siirtoja, viimeistään kolmannen vuoden 
lopussa YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanon käynnistyttyä ottaen 
huomioon liitteessä I vahvistetut 
indikaattorit. Komissio voi käyttää kaikkea 
jo saatavilla olevaa asiaankuuluvaa tietoa 
[uuden varainhoitoasetuksen] [128] 
artiklan mukaisesti.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio suorittaa jälkiarvioinnin, 
jossa tarkastellaan maataloustukirahaston 
ja maaseuturahaston vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, asiaankuuluvuutta, 
johdonmukaisuutta ja unionin tasolla 
saatavaa lisäarvoa.

3. Komissio suorittaa jälkiarvioinnin, 
jossa tarkastellaan maataloustukirahaston 
ja maaseuturahaston vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, asiaankuuluvuutta, 
johdonmukaisuutta ja unionin tasolla 
saatavaa lisäarvoa sekä sitä, miten 
jäsenvaltiot ovat käyttäneet tämän 
asetuksen 90 artiklan mukaisia suorien 
tukien määrärahojen ja 
maaseuturahaston määrärahojen välisiä 
siirtoja.
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