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Tarkistus 17
Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) 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 
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.

Or. en
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Tarkistus 18
Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) 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 
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.

Or. en

Tarkistus 19
Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) On olennaisen tärkeää säilyttää 
yhteiseen maatalouspolitiikkaan kaudeksi 
2021–2027 osoitettu kokonaisrahoitus 27 
jäsenvaltion unionissa vähintään kauden 
2014–2020 talousarvion tasolla 
vakiohintoina mitattuna.

Or. en
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Tarkistus 20
Eider Gardiazabal Rubial

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.

Or. en

Tarkistus 21
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(2 a) YMP, johon kohdistuu uusia ja 
jatkuvasti pahenevia haasteita 
yhteisöllisyyden nimissä, voi saavuttaa 
tavoitteensa vain, jos sillä on riittävä 
rahoitus. Sen vuoksi YMP:n talousarvio 
olisi pidettävä vähintään nykyisellä tasolla 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä.

Or. it

Tarkistus 22
Jordi Solé

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jotta unionin ja kansainväliset 
ilmastotavoitteet voitaisiin saavuttaa, 
ilmastotoimien tavoitteet eivät saisi olla 
kokonaisuudessaan alemmat kuin 30 
prosenttia. 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 
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 
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osoittavat tavoitetason ja tarkastelevat 
tuloksia kansallisten tarpeiden, 
tavoitteiden ja mahdollisuuksien 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 23
Jordi Solé

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) SEUT-sopimuksen 8 artiklassa 
määrätään sukupuolten välisen tasa-
arvon valtavirtaistamisesta kaikissa 
unionin toimissa. Sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttää riittävien 
määrärahojen myöntämistä sekä 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen tarkoitettujen budjettikohtien 
avoimuutta.

Or. en

Tarkistus 24
Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Maaseutualueiden naisten osuus 
unionin maaseutualueiden koko 
työikäisestä väestöstä on hieman alle 
50 prosenttia, mutta heidän osuutensa 
koko työvoimasta on ainoastaan 
45 prosenttia. Monissa jäsenvaltioissa 
maaseutualueiden naisilla on rajalliset 
työnsaantimahdollisuudet maataloudessa 
tai muilla työmarkkinoiden sektoreilla, 
joten heidän palkkaeronsa on suurempi 
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kuin muilla alueilla. Jäsenvaltioiden olisi 
edistettävä ja helpotettava naisten tasa-
arvoa työmarkkinoilla sekä työ- ja 
yksityiselämän yhteensopivuutta 
maaseutualueilla ja tarjottava naisille 
näkymiä ja mahdollisuuksia työllistyä 
maatalousalalle ja muille aloille 
yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä 
unionin toimintapolitiikoissa ja 
ohjelmissa koskevan periaatteen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 25
Eider Gardiazabal Rubial

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.

Or. en

Tarkistus 26
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Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Nuoret viljelijät ja uudet tulokkaat 
kohtaavat edelleen merkittäviä esteitä, 
jotka liittyvät maan hankintaan, korkeisiin 
hintoihin ja luotonsaantiin. 
Tuotantopanosten hintojen vaihtelu (sekä 
panosten että tuotoksen osalta) uhkaa 
enemmän heidän yrityksiään, ja he 
tarvitsevat enemmän yrittäjyys- ja 
riskinhallintakoulutusta. Sen vuoksi on 
ehdottoman tärkeää tukea uusien yritysten 
ja uusien tilojen perustamista jatkossakin. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
strateginen lähestymistapa ja määriteltävä 
selkeät ja yhtenäiset tukitoimet 
sukupolvenvaihdoksia varten tätä 
kysymystä koskevan erityistavoitteen 
puitteissa. Tätä varten jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan rahoitusvälineitä 
koskevat suosituimmuusehdot nuoria 
viljelijöitä ja uusia tulokkaita varten, ja 
niiden olisi varattava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tähän 
tarkoitukseen vähintään kaksi prosenttia 
suorien tukien vuotuisista määrärahoista. 
Nuorten viljelijöiden ja maaseudun 
yritysten perustamisen enimmäistuki olisi 
nostettava 100 000 euroon, ja tuki olisi 
voitava saada käyttöön myös 
rahoitusvälineen kautta tai yhdessä 
rahoitusvälineen kanssa.

(43) Nuoret viljelijät, naiset ja uudet 
tulokkaat kohtaavat edelleen merkittäviä 
esteitä, jotka liittyvät maan hankintaan, 
korkeisiin hintoihin ja luotonsaantiin. 
Tuotantopanosten hintojen vaihtelu (sekä 
panosten että tuotoksen osalta) uhkaa 
enemmän heidän yrityksiään, ja he 
tarvitsevat enemmän yrittäjyys- ja 
riskinhallintakoulutusta. Sen vuoksi on 
ehdottoman tärkeää tukea uusien yritysten 
ja uusien tilojen perustamista jatkossakin. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
strateginen lähestymistapa ja määriteltävä 
selkeät ja yhtenäiset tukitoimet 
sukupolvenvaihdoksia varten tätä 
kysymystä koskevan erityistavoitteen 
puitteissa. Tätä varten jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan rahoitusvälineitä 
koskevat suosituimmuusehdot nuoria 
viljelijöitä ja uusia tulokkaita varten, ja 
niiden olisi varattava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tähän 
tarkoitukseen vähintään kaksi prosenttia 
suorien tukien vuotuisista määrärahoista. 
Nuorten viljelijöiden ja maaseudun 
yritysten perustamisen enimmäistuki olisi 
nostettava 100 000 euroon, ja tuki olisi 
voitava saada käyttöön myös 
rahoitusvälineen kautta tai yhdessä 
rahoitusvälineen kanssa.

Or. en

Tarkistus 27
Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(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 30 prosentilla 
EU:n talousarviomenoista olisi tuettava 
ilmastotavoitteita. 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.

Or. en

Tarkistus 28
Giovanni La Via

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.

Or. it

Tarkistus 29
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 79 a kappale (uusi)



AM\1162845FI.docx 11/26 PE627.799v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it

Tarkistus 30
Giovanni La Via

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.

Or. it

Tarkistus 31
Karine Gloanec Maurin

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]26II 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.

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

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

Or. en

Tarkistus 32
Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 33
Anneli Jäätteenmäki

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;

Or. en

Tarkistus 34
Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – h alakohta
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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;

Or. en

Tarkistus 35
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I 
yhteisten tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreiden 
mukauttamiseksi, jotta voidaan ottaa 
huomioon indikaattoreiden soveltamisesta 
saatu kokemus ja lisätä tarvittaessa uusia 
indikaattoreita.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden takia indikaattoreiden olisi oltava tiedossa siitä hetkestä, kun asetus 
hyväksytään. Indikaattoreiden muuttaminen jälkikäteen voisi aiheuttaa ei-toivottua 
byrokraattista rasitetta ja epävarmuutta.

Tarkistus 36
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijälle tämän luvun 
mukaisesti myönnettävien suorien tukien 

1. Jäsenvaltio voi alentaa viljelijälle 
tämän luvun mukaisesti myönnettävän 
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määrä on tiettynä kalenterivuonna yli 60 
000 euroa, jäsenvaltion on alennettava 
sitä seuraavasti:

kestävyysperusteisen perustulotuen 
määrää tiettynä kalenterivuonna YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan 
täsmennettävällä tavalla.

Or. en

Perustelu

Tilarakenteet vaihtelevat suuresti jäsenvaltioiden välillä, joten yhden koon malli ei ole 
tarkoituksenmukainen. Ylärajoja olisi sovellettava vain perustulotukeen, sillä muun tyyppiset 
tuet liittyvät tiettyyn tarkoitukseen tai toimenpiteeseen.

Tarkistus 37
Liadh Ní Riada

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijälle tämän luvun 
mukaisesti myönnettävien suorien tukien 
määrä on tiettynä kalenterivuonna yli 60 
000 euroa, jäsenvaltion on alennettava 
sitä seuraavasti:

1. Jäsenvaltion on varmistettava, että
viljelijälle tämän luvun mukaisesti 
myönnettävien suorien tukien määrä 
tiettynä kalenterivuonna ei ole yli 50 000 
euroa.

Or. en

Perustelu

On tarpeen varmistaa, että YMP:n rahoituksessa saavutetaan mahdollisimman suuri 
sosiaalinen hyöty soveltamalla tasapuolisempaa jakaumaa.

Tarkistus 38
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 25 prosenttia, jos määrä 
on 60 000–75 000 euroa;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 39
Liadh Ní Riada

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 25 prosenttia, jos määrä 
on 60 000–75 000 euroa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 40
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 50 prosenttia, jos määrä 
on 75 000–90 000 euroa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 41
Liadh Ní Riada

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 50 prosenttia, jos määrä 
on 75 000–90 000 euroa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42
Liadh Ní Riada

Ehdotus asetukseksi
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15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vähintään 75 prosenttia, jos määrä 
on 90 000–100 000 euroa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 43
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vähintään 75 prosenttia, jos määrä 
on 90 000–100 000 euroa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 44
Liadh Ní Riada

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vähintään 100 prosenttia, jos 
määrä on yli 100 000 euroa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 45
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vähintään 100 prosenttia, jos 
määrä on yli 100 000 euroa.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 46
Liadh Ní Riada

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen 1 kohdan soveltamista jäsenvaltion 
on vähennettävä viljelijälle tämän luvun 
nojalla tiettynä kalenterivuonna 
myönnettävistä suorista tuista:

Poistetaan.

a) viljelijän ilmoittamat 
maataloustoimintaan liittyvät palkat, 
mukaan lukien verot ja 
työnantajamaksut; ja

b) vastaavat kustannukset, jotka 
aiheutuvat sellaisten maatilalla 
työskentelevien henkilöiden 
säännöllisestä ja ilmaisesta työstä, jotka 
eivät saa palkkaa tai joiden saama palkka 
on suoritetuista palveluista tavallisesti 
maksettavaa korvausta pienempi mutta 
jotka saavat korvauksen maatilan 
liiketoiminnan taloudellisen tuloksen 
kautta.

Or. en

Tarkistus 47
Liadh Ní Riada

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) viljelijän ilmoittamat 
maataloustoimintaan liittyvät palkat, 
mukaan lukien verot ja 
työnantajamaksut; ja

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 48
Liadh Ní Riada

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vastaavat kustannukset, jotka 
aiheutuvat sellaisten maatilalla 
työskentelevien henkilöiden 
säännöllisestä ja ilmaisesta työstä, jotka 
eivät saa palkkaa tai joiden saama palkka 
on suoritetuista palveluista tavallisesti 
maksettavaa korvausta pienempi mutta 
jotka saavat korvauksen maatilan 
liiketoiminnan taloudellisen tuloksen 
kautta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 49
Liadh Ní Riada

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen 
määrien laskemiseksi jäsenvaltion on 
käytettävä kansallisen tai alueellisen 
tason maataloustoimintaan liittyviä 
keskipalkkoja kerrottuna asianomaisen 
viljelijän ilmoittamien vuotuisten 
työyksiköiden määrällä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 50
Liadh Ní Riada

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Sovellettaessa 4 kohtaa jäsenvaltion 
on varmistettava, että viimeistään 
haluvuoden 2026 osalta kaikkien 
tukioikeuksien arvo on vähintään 75
prosenttia hakuvuoden 2026 perustulotuen 
keskimääräisestä suunnitellusta 
yksikkömäärästä, siten kuin se 
vahvistetaan 106 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toimitetussa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa jäsenvaltion tai 
18 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
määriteltyjen alueiden osalta.

5. Sovellettaessa 4 kohtaa jäsenvaltion 
on varmistettava, että viimeistään 
hakuvuoden 2021 osalta kaikkien 
tukioikeuksien arvo on vähintään 100
prosenttia hakuvuoden 2021 perustulotuen 
keskimääräisestä suunnitellusta 
yksikkömäärästä 106 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltion tai 18 artiklan 2 
kohdan mukaisesti määriteltyjen alueiden 
osalta.

Or. en

Perustelu

EU:n rahoitusta ei saisi käyttää pahentamaan maantieteellisiin ja historiallisiin oikeuksiin 
liittyvää eriarvoisuutta jäsenvaltioissa.

Tarkistus 51
Liadh Ní Riada

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on rahoitettava 4 ja 5 kohdan 
noudattamisen edellyttämät tukioikeuksien 
arvon korotukset 3 kohdan soveltamisesta 
mahdollisesti saatavalla tulolla ja 
tarvittaessa pienentämällä 1 kohdan 
mukaisesti määritellyn tukioikeuksien 
yksikköarvon ja hakuvuoden 2026 
perustulotuen suunnitellun 
keskimääräisen yksikkömäärän, kuten 
106 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
toimitetussa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistetaan 
kyseisen jäsenvaltion tai 18 artiklan 2 
kohdan mukaisesti määriteltyjen alueiden 
osalta, välistä erotusta.

Jäsenvaltion on rahoitettava 4 ja 5 kohdan 
noudattamisen edellyttämät tukioikeuksien 
arvon korotukset 3 kohdan soveltamisesta 
mahdollisesti saatavalla tulolla.

Or. en
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Tarkistus 52
Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion tukitoimilla on 
pyrittävä auttamaan 30 artiklassa lueteltuja 
tuettuja aloja ja tuotantoja tai tiettyjä niihin 
sisältyviä maatalouden muotoja 
ratkaisemalla niiden kohtaamia vaikeuksia 
kilpailukykyä, kestävyyttä tai laatua 
parantamalla.

2. Jäsenvaltion tukitoimilla on 
pyrittävä auttamaan 30 artiklassa lueteltuja 
tuettuja aloja ja tuotantoja tai tiettyjä niihin 
sisältyviä maatalouden muotoja 
ratkaisemalla niiden kohtaamia vaikeuksia 
tai auttamalla strategisia aloja 
kehittymään kilpailukykyä, kestävyyttä tai 
laatua parantamalla.

Or. en

Tarkistus 53
Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, 
rehupalkokasvit, pellava, hamppu, riisi, 
pähkinät, tärkkelysperuna, maito ja 
maitotuotteet, siemenet, lampaan- ja 
vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Or. en
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Tarkistus 54
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 75 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista.

Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 100 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan joskus neuvontaa. Tuen rajaaminen rajoittaisi 
tietämyksen vaihtoon annettavan tuen käyttöä ja saattaisi vaikeuttaa tavoitteiden 
saavuttamista.

Tarkistus 55
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Menoihin voidaan myöntää 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
rahoitusosuus sitä vuotta seuraavan 
vuoden 1 päivästä tammikuuta, jona 
komissio hyväksyy YMP:n 
strategiasuunnitelman.

1. Menoihin voidaan myöntää 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
rahoitusosuus siitä päivästä, jona YMP:n 
strategiasuunnitelma toimitetaan 
komissiolle, tai 1 päivästä tammikuuta 
2021 sen mukaan, kumpi ajankohta on 
aikaisempi.

Or. en

Tarkistus 56
Alfred Sant

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus
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a) 70 prosenttia tukikelpoisista 
julkisista menoista syrjäisimmillä alueilla 
ja asetuksessa (EU) N:o 229/2013 
tarkoitetuilla pienillä Egeanmeren saarilla;

a) 80 prosenttia tukikelpoisista 
julkisista menoista syrjäisimmillä alueilla 
ja asetuksessa (EU) N:o 229/2013 
tarkoitetuilla pienillä Egeanmeren saarilla;

Or. en

Tarkistus 57
Alfred Sant

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 70 prosenttia tukikelpoisista 
julkisista menoista vähemmän kehittyneillä 
alueilla;

b) 80 prosenttia tukikelpoisista 
julkisista menoista vähemmän kehittyneillä 
alueilla;

Or. en

Tarkistus 58
Alfred Sant

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) 75 prosenttia tukikelpoisista 
julkisista menoista siirtymäalueilla.

Or. en

Tarkistus 59
Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä III osaston II luvun 2 jakson 1 
alajaksossa tarkoitetun tuotantosidonnaisen 
tulotuen tukitoimien alustavat määrärahat 

Edellä III osaston II luvun 2 jakson 1 
alajaksossa tarkoitetun tuotantosidonnaisen 
tulotuen tukitoimien alustavat määrärahat 
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saavat olla enintään 10 prosenttia liitteessä 
VII vahvistetuista määristä.

saavat olla enintään 15 prosenttia liitteessä 
VII vahvistetuista määristä.

Or. en

Tarkistus 60
Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltio, joka on 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 53 artiklan 
4 kohdan mukaisesti käyttänyt 
vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen 
tukeen yli 13 prosenttia mainitun asetuksen 
liitteessä II vahvistetusta kansallisesta 
vuotuisesta enimmäismäärästään, voi 
päättää käyttää tuotantosidonnaiseen 
tulotukeen yli 10 prosenttia liitteessä VII 
vahvistetusta määrästä. Tuloksena saatu 
prosenttiosuus ei saa ylittää komission 
hakuvuoden 2018 osalta vapaaehtoiseen 
tuotantosidonnaiseen tukeen hyväksymää 
prosenttiosuutta.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltio, joka on 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 53 artiklan 
4 kohdan mukaisesti käyttänyt 
vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen 
tukeen yli 13 prosenttia mainitun asetuksen 
liitteessä II vahvistetusta kansallisesta 
vuotuisesta enimmäismäärästään, voi 
päättää käyttää tuotantosidonnaiseen 
tulotukeen yli 10 prosenttia liitteessä VII 
vahvistetusta määrästä.

Or. en

Tarkistus 61
Alfred Sant

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltio, joka on 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 53 artiklan 
4 kohdan mukaisesti käyttänyt 
vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen 
tukeen yli 13 prosenttia mainitun asetuksen 
liitteessä II vahvistetusta kansallisesta 
vuotuisesta enimmäismäärästään, voi 

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltio, joka on 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 53 artiklan 
4 kohdan mukaisesti käyttänyt 
vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen 
tukeen yli 13 prosenttia mainitun asetuksen 
liitteessä II vahvistetusta kansallisesta 
vuotuisesta enimmäismäärästään, voi 
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päättää käyttää tuotantosidonnaiseen 
tulotukeen yli 10 prosenttia liitteessä VII 
vahvistetusta määrästä. Tuloksena saatu 
prosenttiosuus ei saa ylittää komission 
hakuvuoden 2018 osalta vapaaehtoiseen 
tuotantosidonnaiseen tukeen hyväksymää 
prosenttiosuutta.

päättää käyttää tuotantosidonnaiseen 
tulotukeen yli 10 prosenttia liitteessä VII 
vahvistetusta määrästä. Jäsenvaltio voi 
vaihtoehtona näille prosenttiosuuksille 
päättää käyttää enintään 3 miljoonaa 
euroa vuodessa tuotantosidonnaisen 
tulotuen rahoittamiseen. Tuloksena saatu 
prosenttiosuus tai rahoituksen määrä ei 
saa ylittää komission hakuvuoden 2018 
osalta vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen 
tukeen hyväksymää prosenttiosuutta.

Or. en

Tarkistus 62
Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
prosenttiosuutta voidaan korottaa enintään 
2 prosenttia edellyttäen, että määrä, joka 
vastaa 10 prosentin ylittävää 
prosenttiosuutta, osoitetaan III osaston II 
luvun 2 jakson 1 alajakson mukaiseen 
valkuaiskasvien tukeen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
prosenttiosuutta voidaan korottaa enintään 
8 prosenttia edellyttäen, että määrä, joka 
vastaa 15 prosentin ylittävää 
prosenttiosuutta, osoitetaan III osaston II 
luvun 2 jakson 1 alajakson mukaiseen 
valkuaiskasvien tukeen.

Or. en

Perustelu

EU käyttää vain 3:a prosenttia viljelykelpoisesta maastaan valkuaiskasvien viljelyyn ja on 
erittäin riippuvainen kasviproteiinien ja erityisesti soijan – useimmiten geenimuunnetun –
tuonnista Brasiliasta, Argentiinasta ja Yhdysvalloista. Meidän on edistettävä 
typensitojakasvien mahdollisuuksia.

Tarkistus 63
Karine Gloanec Maurin

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus
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b) enintään 15 prosenttia jäsenvaltion 
varainhoitovuosien 2022–2027 
maaseuturahaston määrärahoista 
jäsenvaltion liitteessä IV vahvistettuihin 
kalenterivuosien 2021–2026 suorien tukien 
määrärahoihin.

b) enintään 5 prosenttia jäsenvaltion 
varainhoitovuosien 2022–2027 
maaseuturahaston määrärahoista 
jäsenvaltion liitteessä IV vahvistettuihin 
kalenterivuosien 2021–2026 suorien tukien 
määrärahoihin.

Or. en

Tarkistus 64
Jordi Solé

Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien jäsenvaltioiden on laadittava yksi 
ainoa YMP:n strategiasuunnitelmaa koko 
aluettaan varten.

Kaikkien jäsenvaltioiden on laadittava yksi 
ainoa YMP:n strategiasuunnitelma koko 
aluettaan varten. Uusien 
strategiasuunnitelmien on oltava 
aluekohtaisia, ja ne on suunniteltava 
yhteistyössä alueviranomaisten kanssa tai 
niiden toimesta ottaen täysin huomioon 
kunkin alueen erityispiirteet.

Or. en

Tarkistus 65
Karine Gloanec Maurin

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 

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 
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asiaankuuluvaa tietoa [uuden 
varainhoitoasetuksen] [128] artiklan 
mukaisesti.

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.

Or. en

Tarkistus 66
Karine Gloanec Maurin

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.

Or. en
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