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LYHYET PERUSTELUT

EU:n velvoite noudattaa kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta on 
kodifioitu Lissabonin sopimuksen 208 artiklassa, jossa EU sitoutuu ottamaan huomioon 
kehitystavoitteet kaikissa kehitysmaihin mahdollisesti vaikuttavissa politiikoissa ja 
välttämään politiikkojen välisiä ristiriitoja. Elintarviketurva ja kestävä maatalous ovat EU:n 
kehitysyhteistyön painopistealoja. Asiaankuuluvassa EU:n poliittisessa toimintakehyksessä1 
vuodelta 2010 korostetaan kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden 
tärkeyttä maailmanlaajuisen elintarviketurvan kannalta ja nostetaan esiin EU:n yhteinen 
maatalouspolitiikka (YMP). Vaikka YMP:n epäjohdonmukaisuus kehitystavoitteiden kanssa 
on vähentynyt vuosien myötä erityisesti sen jälkeen, kun EU velvoitettiin WTO:n 
maataloussopimuksella vähentämään kauppaa vääristävää julkista tukea maatalouteen ja 
poistamaan asteittain vientitukia, epäjohdonmukaisuusongelmia on edelleen: 

 Sellaiset tuet maataloustuotantoon EU:ssa, jotka saavat aikaan tiettyjen tavaroiden tuonnin 
tai viennin lisääntymistä kehittyviin maihin tai kehittyvistä maista (esimerkiksi 
vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki tuotteille, joita pidetään arkaluonteisina 
kehittyville maille);

 Markkinatukitoimet, jotka saavat aikaan tiettyjen tavaroiden viennin lisääntymistä 
kehitysmaihin (esimerkiksi varastoinnin tuet sellaiselle rasvattomalle maitojauheelle 
EU:ssa, jota ylituotannon vuoksi viedään kehitysmaihin erittäin alhaisin hinnoin);

 Negatiiviset ilmastovaikutukset tai paljon resursseja käyttävä maataloustuotanto 
(esimerkiksi EU:n karjankasvatusalan kasvihuonekaasupäästöt pahentavat 
ilmastonmuutosta ja aiheuttavat sadon pienenemistä trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla). 

Tässä asetuksessa määritellään YMP:n tavoitteet ja välineet. Siinä ehdotetaan uutta 
”täytäntöönpanomallia”, jossa EU:n jäsenvaltioille annetaan enemmän vastuuta YMP:n 
muotoilussa. Asiasisältö ei ole juurikaan muuttunut, paitsi vähäisen tavoitteen laajentamisen 
osalta, sillä jäsenvaltiot asettaisivat omat erityistavoitteensa. Valmistelija pitää valitettavana, 
että lainsäädäntöehdotus YMP:tä koskevasta ehdotuksesta ei vastaa kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -toimintaohjelmassa esitettyä tavoitetta, joka edellyttää olennaista siirtymistä 
kestäviin elintarviketuotantojärjestelmiin ja siirtymistä paljon resursseja käyttävästä suurten 
tuotantopanosten viljelystä agroekologisiin käytäntöihin vuoteen 2030 mennessä.

Ehdotuksen analyysi osoitti, että koska komissio ehdottaa merkittävää jatkuvuutta YMP:n 
sisällölle tai sen jatkamista entiseen tapaan, politiikalla olisi edelleen negatiivisia ulkopuolisia 
vaikutuksia kehitykseen vuoden 2021 jälkeen: 

 Komission ehdotukseen liittyy vaikutustenarviointi ja lyhyt luku kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuudesta, mutta valmistelija ei ole sen perusteella vakuuttunut 
siitä, että SEUT-sopimuksessa asetettua velvoitetta kunnioitetaan. Kaupankäynnistä 
nimittäin todetaan, että ”tällä hetkellä yli 90 prosenttia suorasta tuesta ei vääristä 
kaupankäyntiä”, eli epäsuorasti siinä myönnetään, että hieman alle 10 prosenttia suorasta 

1Euroopan komissio, komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: EU:n poliittinen 
toimintakehys kehitysmaiden auttamiseksi selviämään elintarviketurvaan liittyvistä haasteista. COM(2010)0127. 
Bryssel, komissio, 31. maaliskuuta 2010.
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tuesta on yhä kaupankäyntiä vääristävää. 

 Markkinatukitoimien poikkeuksellista käyttöä koskeva kohta on hyvin lyhyt eikä se sisällä 
analyysia kehitykseen kohdistuvista vaikutuksista. YMP:n mahdollisista negatiivisista 
ilmastovaikutuksista kehityksen osalta ei ole mainintaa, vaikka maatalous aiheuttaa 
11 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä.

Koska asetusluonnoksessa ei esitetä, miten EU ja sen jäsenvaltiot varmistavat kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden, eikä sitä, miten se valvoo YMP:n kehitykseen 
kohdistuvaa vaikutusta, valmistelija ehdottaa asetuksen muuttamista seuraavasti:

 vahvempi sitoutuminen kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuteen 
ottamalla kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus erityistavoitteeksi ja 
lisäämällä kehitystä koskeva luku

 YMP:n kehitykseen kohdistuvien vaikutusten valvonta laajentamalla valvontakehystä ja 
ottamalla käyttöön valitusmekanismi 

 sen varmistaminen, että tuet, mukaan lukien tuotantosidonnainen tulotuki, eivät aiheuta 
haittaa ottamalla käyttöön joukon suojakeinoja

 sellaisten ympäristöä koskevien vähimmäisvaatimusten määrittäminen, joita suorien tukien 
saajien on noudatettava   

 tuen ulottaminen palkokasveihin rehukäyttöön tarkoitetun soijan tuonnin vähentämiseksi

 negatiivisten ekologisten ja ilmastoa koskevien vaikutusten rajoittaminen ja ilmastotoimia 
koskevien menojen seurannan parantaminen.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 42 artiklan ja 43 artiklan 2 
kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 42 artiklan, 43 artiklan 
2 kohdan ja 208 artiklan,
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää.

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) ja 
elintarviketurvallisuuden haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla tuotetaan 
terveellisiä elintarvikkeita, edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, kavennetaan 
eri alueiden välisiä kehityskuiluja sekä 
autetaan vähentämään unionin 
lainsäädännöstä tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan määrää. 
Tiedonannossa painotetaan myös YMP:n 
maailmanlaajuista ulottuvuutta ja 
todetaan, että unioni on sitoutunut 
vahvistamaan kestävää kehitystä tukevaa 
politiikkajohdonmukaisuutta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) YMP:n maailmanlaajuisen 
ulottuvuuden ja maailmanlaajuisten 
vaikutusten huomioimiseksi komission 
olisi varmistettava johdonmukaisuus ja 
jatkuvuus unionin muiden ulkoisten 
toimien ja välineiden kanssa erityisesti 
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kehitysyhteistyössä ja kaupassa. Unionin 
sitoutuminen kehitystä tukevaan 
politiikkajohdonmukaisuuteen edellyttää 
sitä, että maatalouspolitiikkaa 
suunniteltaessa otetaan huomioon 
kehitystavoitteet ja -periaatteet erityisesti 
sen varmistamiseksi, että ne ovat kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja Pariisin 
sopimuksen mukaisia.

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, kuten 
maatalousmaan omistuksen 
keskittymiseen, 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, mukaan lukien kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelma 
ja Pariisin sopimus. Tämä on mahdollista 
vain, jos tavoitteet ovat kunnianhimoisia 
ja käytetään seurantajärjestelmää 
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varmistamaan, että YMP edistää unionin 
ja koko maailman tasolla 
ympäristönsuojelua, biologista 
monimuotoisuutta, eläinten hyvinvointia 
ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Tarkistus 5

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 
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 kestävän 
kehityksen tavoitteiden kanssa 
johdonmukaisiin innovaatioihin 
maatalousalalla ja maaseutualueilla. Tässä 
yhteydessä erityisen tärkeitä ovat 
tavoitteen 2 (nälän poistaminen) lisäksi 
myös tavoitteet 5 (sukupuolten tasa-arvo), 
12 (vastuullinen tuotanto ja 
kuluttaminen), 13 (ilmastoteot) ja 15 
(maaekosysteemien suojelu). 
Tutkimuksen ja innovoinnin tulokset olisi 
soveltuvin osin jaettava kehitysmaiden 
kanssa EU:n kehitysyhteistyön yhteydessä 
kestävän kehityksen edistämiseksi.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 39 
artiklalla vahvistettujen YMP:n 
tavoitteiden huomioon ottamiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että unioni vastaa 
asianmukaisesti uusimpiin haasteisiinsa, on 
aiheellista säätää yleistavoitteista, jotka 
heijastavat komission tiedonannossa Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus esitettyjä 
suuntaviivoja. Unionin tasolla olisi 
määriteltävä tarkemmin joukko 
erityistavoitteita, joita jäsenvaltiot 
soveltavat YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan. Samalla kun 
vaikutustenarvioinnin mukaisesti 
säilytetään tasapaino kestävän kehityksen 
eri ulottuvuuksien välillä, näiden 
erityistavoitteiden avulla olisi 
muunnettava YMP:n yleistavoitteet 
konkreettisemmiksi toimintalinjoiksi ja 
otettava huomioon asiaa koskeva unionin 
lainsäädäntö erityisesti ilmaston, energian 
ja ympäristön osalta.

(11) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 39 
artiklalla vahvistettujen YMP:n 
tavoitteiden huomioon ottamiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että unioni vastaa 
asianmukaisesti uusimpiin haasteisiinsa, on 
aiheellista säätää yleistavoitteista, jotka 
heijastavat komission tiedonannossa Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus esitettyjä 
suuntaviivoja. Unionin tasolla olisi 
määriteltävä tarkemmin joukko 
erityistavoitteita, joita jäsenvaltiot 
soveltavat YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan. Näillä 
erityistavoitteilla olisi saavutettava 
kestävän kehityksen eri ulottuvuudet, 
samalla kun YMP:n yleistavoitteet 
muunnetaan konkreettisemmiksi 
toimintalinjoiksi ja otetaan huomioon asiaa 
koskeva unionin lainsäädäntö erityisesti 
ilmaston, energian ja ympäristön osalta.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kun otetaan huomioon unionin 
rooli merkittävänä viejänä ja tuojana, 
YMP:llä on rooli sekä kotimaisilla että 
kansainvälisillä maatalousmarkkinoilla, 
ja se vaikuttaa siis pientilallisten 
toimeentuloon ja maaseutuyhteisöjen ja 
ekosysteemien selviytymiskykyyn.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Tiedonannon ”Ruoan ja 
maanviljelyn tulevaisuus” mukaisesti 
YMP:ssa olisi otettava huomioon 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
(SEU) 3 ja 21 artikla ja SEUT-
sopimuksen 208 artikla. Kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden varmistamiseen 
kuuluu vahingon tuottamisen välttämistä 
koskevan periaatteen noudattaminen 
välttämällä kielteisiä ulkoisvaikutuksia 
(esimerkiksi metsäkadon tai haitallisen 
polkumyynnin kautta), kehityspolitiikkaa 
koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
noudattaminen ja siihen liitetty sitoumus 
kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta sekä oikeus kehitykseen 
sellaisena kuin se on määritelty 
oikeudesta kehitykseen annetussa 
julistuksessa1 a.
__________________
1 a Hyväksytty YK:n yleiskokouksen 
4 päivänä joulukuuta 1986 antamalla 
päätöslauselmalla 41/128.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan tuottaa 
terveellisempää ruokaa etenkin 
pyrkimällä vähitellen torjunta-aineista 
vapaaseen maanviljelyyn, vähentää 
köyhyyttä, palvella unionin maatalous-, 
metsä- ja elintarvikejärjestelmien 
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merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä agroekologisiin käytäntöihin, sekä 
parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville sekä luoda 
viljelijöille tilaisuuksia vaihtaa tietoja 
maaseutuyhteisöjen ja maatalousalan 
hyväksi maailmanlaajuisesti. 
Sukupuolinäkökulma ja erityisesti naisten 
vaikutusvallan lisääminen olisi 
sisällytettävä yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan, ja jäsenvaltioiden 
olisi sisällytettävä strategisiin 
suunnitelmiinsa alaohjelmia, joista 
tuetaan naisviljelijöitä rahoitusvälineiden 
hyödyntämisessä ja tietojensa ja taitojensa 
päivittämisessä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin olisi YMP:n 
täytäntöönpanomallissa vahvistettava 
unionin tavoitteet sekä määriteltävä 
tukitoimityypit ja jäsenvaltioihin 
sovellettavat unionin perusvaatimukset, 
mutta vastuu siitä, että unionin kehys 
muutetaan tuensaajiin sovellettaviksi 
tukijärjestelyiksi, on jäsenvaltioilla. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltioiden olisi toimittava 
perusoikeuskirjan ja unionin oikeuden 
yleisten periaatteiden mukaisesti ja 
varmistettava, että oikeudellinen kehys 
unionin tuen myöntämiseksi tuensaajille 
perustuu jäsenvaltioiden YMP:n 
strategiasuunnitelmiin ja on tässä 
asetuksessa ja [horisontaaliasetuksessa] 
säädettyjen vaatimusten mukainen.

(13) Unionin olisi YMP:n 
täytäntöönpanomallissa vahvistettava 
unionin tavoitteet sekä määriteltävä 
tukitoimityypit ja jäsenvaltioihin 
sovellettavat unionin perusvaatimukset, 
mutta vastuu siitä, että unionin kehys 
muutetaan tuensaajiin sovellettaviksi 
tukijärjestelyiksi, on jäsenvaltioilla. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltioiden olisi toimittava 
perusoikeuskirjan ja unionin oikeuden 
yleisten periaatteiden, kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden varmistamista 
YMP:n tukivälineiden käyttöönotossa 
koskevan unionin velvoitteen ja kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman mukaisesti ja 
varmistettava, että oikeudellinen kehys 
unionin tuen myöntämiseksi tuensaajille 
perustuu jäsenvaltioiden YMP:n 
strategiasuunnitelmiin ja on tässä 
asetuksessa ja [horisontaaliasetuksessa] 
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säädettyjen vaatimusten mukainen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Älykkään ja kestävän 
maatalousalan edistämiseksi suorat tuet 
säilyvät järjestelmän olennaisena 
osatekijänä, jolla viljelijöille taataan 
oikeudenmukainen tulotuki. Jotta viljelijät 
saisivat paremman palkkion markkinoilta, 
on myös tarpeen investoida maatilojen 
rakenneuudistukseen, uudenaikaistamiseen, 
innovointiin, monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon.

(14) Älykkään ja kestävän 
maatalousalan edistämiseksi suorat tuet 
säilyvät järjestelmän olennaisena 
osatekijänä, jolla viljelijöille taataan 
oikeudenmukainen tulotuki. Jotta viljelijät 
saisivat paremman palkkion markkinoilta, 
on myös tarpeen investoida maatilojen 
rakenneuudistukseen, uudenaikaistamiseen, 
innovointiin, monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon. Lisäksi 
unionin investointistrategioiden olisi 
kannustettava vastuullisia investointeja 
kestävään maatalouteen ja erityisesti 
jalostukseen ja arvonlisäykseen.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Ottaen huomioon, että komission 
tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus peräänkuulutetaan 
markkinasuuntautuneempaa YMP:aa, 
markkinariski, ilmastonmuutos ja siihen 
liittyvien äärimmäisten sääilmiöiden 
esiintymistiheys ja vakavuus sekä terveys- 
ja kasvinsuojeluun liittyvät kriisit voivat 
aiheuttaa hintojen heilahtelun riskejä ja 
kasvattaa tuloihin kohdistuvia paineita. 
Vaikka viljelijät ovatkin viime kädessä itse 
vastuussa tilakohtaisten strategioidensa 
suunnittelusta, olisi perustettava vahva 
kehys asianmukaisen riskinhallinnan 
varmistamiseksi. Jäsenvaltiot ja viljelijät 

(15) Ottaen huomioon, että komission 
tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus peräänkuulutetaan YMP:n 
voimakkaampaa suuntautumista 
Euroopan markkinoille, markkinariski, 
ilmastonmuutos ja siihen liittyvien 
äärimmäisten sääilmiöiden 
esiintymistiheys ja vakavuus sekä 
terveyteen ja kasvinsuojeluun liittyvät 
kriisit voivat aiheuttaa hintojen heilahtelun 
riskejä ja kasvattaa tuloihin kohdistuvia 
paineita. Vaikka viljelijät ovatkin viime 
kädessä itse vastuussa tilakohtaisten 
strategioidensa suunnittelusta, olisi 
perustettava vahva kehys markkinoiden 
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voivat tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
käyttää valmiuksien kehittämisessä unionin 
tason riskinhallintafoorumia, jotta viljelijät 
saavat käyttöönsä riittäviä rahoitusvälineitä 
investointeihin sekä pääsyn 
käyttöpääomaan, koulutukseen, 
tietämyksen siirtoon ja neuvontaan.

sääntelemiseksi ja terveys- ja 
ilmastoriskien hallitsemiseksi riittävällä 
tavalla ja vältettävä samalla muissa 
malleissa koko maailmassa ilmenevät 
ansat ja ongelmat välttävän. Jäsenvaltiot 
ja viljelijät voivat tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi käyttää valmiuksien 
kehittämisessä unionin tason 
riskinhallintafoorumia, jotta viljelijät 
saavat käyttöönsä riittäviä rahoitusvälineitä 
investointeihin sekä pääsyn 
käyttöpääomaan, koulutukseen, 
tietämyksen siirtoon ja neuvontaan.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ympäristönhoidon ja 
ilmastotoimien tukeminen sekä 
vaikuttaminen unionin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat 
erittäin tärkeällä sijalla unionin tulevassa 
maa- ja metsätalouspolitiikassa. YMP:n 
arkkitehtuuria olisi sen vuoksi rakennettava 
kunnianhimoisemmaksi näiden 
tavoitteiden suhteen. Ympäristön 
pilaantumisen ja ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi toteutettavien toimien olisi 
täytäntöönpanomallin mukaisesti oltava 
tuloshakuisia, ja SEUT-sopimuksen 11 
artiklan olisi tässä tarkoituksessa katsottava 
olevan tulosvelvoite.

(16) Ympäristönhoidon ja 
ilmastotoimien tukeminen sekä 
vaikuttaminen unionin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat 
erittäin tärkeällä sijalla unionin tulevassa 
maa- ja metsätalouspolitiikassa. YMP:n 
arkkitehtuuria olisi sen vuoksi rakennettava 
kunnianhimoisemmaksi ja nopeutettava, 
jotta se saavuttaisi nämä tavoitteet ja 
viljelijöistä tulisi vahva tekijä 
ilmastonmuutoksen torjumisessa. 
Ympäristön pilaantumisen ja 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
toteutettavien toimien olisi 
täytäntöönpanomallin mukaisesti oltava 
tuloshakuisia, ja SEUT-sopimuksen 11 
artiklan olisi tässä tarkoituksessa katsottava 
olevan tulosvelvoite. Koska monet unionin 
maaseutualueet kärsivät rakenteellisista 
ongelmista, kuten houkuttelevien 
työmahdollisuuksien puutteesta, 
osaamisvajeesta, liityntäverkkoihin, 
infrastruktuuriin ja peruspalveluihin 
tehtyjen investointien vähyydestä ja 
nuorten maaltamuutosta, on olennaisen 
tärkeää vahvistaa näiden alueiden 
sosioekonomista rakennetta Cork 2.0. -
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julistuksen mukaisesti erityisesti luomalla 
työpaikkoja myös kolmansiin maihin 
niiden kasvavalle väestölle ja tekemällä 
sukupolvenvaihdoksia eli tuomalla 
maaseutualueille työpaikkoja ja kasvua, 
edistämällä sosiaalista osallisuutta ja 
sukupolvenvaihdoksia sekä kehittämällä 
älykkäitä kyliä kaikkialla Euroopan 
maaseutualueilla. Kuten tiedonannossa 
Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 
todetaan, maaseudun uudet arvoketjut, 
kuten uusiutuva energia, nouseva 
biotalous, kiertotalous ja ekomatkailu, 
voivat tarjota maaseutualueille hyvää 
kasvu- ja työllistämispotentiaalia. Tässä 
yhteydessä rahoitusvälineillä ja InvestEU-
takuun käytöllä voi olla ratkaiseva rooli 
rahoituksen saannin varmistamisessa sekä 
maatilojen ja yritysten kasvukapasiteetin 
edistämisessä. Maaseutualueilla on 
työllistymismahdollisuuksia laillisesti 
maassa oleskeleville kolmansien maiden 
kansalaisille, mikä edistäisi sosiaalista ja 
taloudellista kotoutumista varsinkin 
yhteisölähtöisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden puitteissa.

Koska monet unionin maaseutualueet 
kärsivät rakenteellisista ongelmista, kuten 
houkuttelevien työmahdollisuuksien 
puutteesta, osaamisvajeesta, 
liityntäverkkoihin, infrastruktuuriin ja 
peruspalveluihin tehtyjen investointien 
vähyydestä ja nuorten maaltamuutosta, 
on olennaisen tärkeää vahvistaa näiden 
alueiden sosioekonomista rakennetta 
Cork 2.0. -julistuksen mukaisesti 
erityisesti luomalla työpaikkoja ja 
tekemällä sukupolvenvaihdoksia eli 
tuomalla maaseutualueille työpaikkoja ja 
kasvua, edistämällä sosiaalista 
osallisuutta ja sukupolvenvaihdoksia sekä 
kehittämällä älykkäitä kyliä kaikkialla 
Euroopan maaseutualueilla. Kuten 
tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus todetaan, maaseudun uudet 
arvoketjut, kuten uusiutuva energia, 
nouseva biotalous, kiertotalous ja 
ekomatkailu, voivat tarjota 
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maaseutualueille hyvää kasvu- ja 
työllistämispotentiaalia. Tässä yhteydessä 
rahoitusvälineillä ja InvestEU-takuun 
käytöllä voi olla ratkaiseva rooli 
rahoituksen saannin varmistamisessa 
sekä maatilojen ja yritysten 
kasvukapasiteetin edistämisessä. 
Maaseutualueilla on 
työllistymismahdollisuuksia laillisesti 
maassa oleskeleville kolmansien maiden 
kansalaisille, mikä edistäisi sosiaalista ja 
taloudellista kotoutumista varsinkin 
yhteisölähtöisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden puitteissa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) YMP:lla olisi edelleen 
varmistettava elintarviketurva, mikä olisi 
katsottavan tarkoittavan mahdollisuutta 
saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa 
ruokaa kaikkina aikoina. Lisäksi YMP:lla 
olisi autettava unionin maataloutta 
vastaamaan uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, jotka liittyvät ravintoon ja 
terveyteen, mukaan lukien kestävä 
maataloustuotanto, terveellisempi ravinto, 
elintarvikejäte ja eläinten hyvinvointi. 
YMP:n olisi jatkossakin edistettävä 
tuotantoa, jolla on erityisiä ja arvokkaita 
ominaisuuksia, ja samalla olisi autettava 
viljelijöitä mukauttamaan tuotantoaan 
markkinasignaalien ja kuluttajien 
vaatimusten mukaisesti.

(17) YMP:lla olisi edelleen 
varmistettava unionin elintarviketurva, 
minkä olisi katsottava tarkoittavan 
mahdollisuutta saada riittävästi turvallista 
ja ravitsevaa ruokaa kaikkina aikoina, ja 
lisättävä eurooppalaista 
kasvivalkuaistuotantoa. Lisäksi YMP:lla 
olisi autettava unionin maataloutta 
vastaamaan uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, jotka liittyvät ravintoon ja 
terveyteen, mukaan lukien kestävä 
maataloustuotanto, terveellisempi ravinto, 
elintarvikejätteen vähentäminen ja 
eläinten hyvinvoinnin parantaminen. 
YMP:n olisi jatkossakin edistettävä 
tuotantoa, jolla on erityisiä ja arvokkaita 
ominaisuuksia, ja samalla olisi autettava 
viljelijöitä mukauttamaan tuotantoaan 
markkinasignaalien ja kuluttajien 
vaatimusten mukaisesti, myös 
huolehtimalla maan hankinnasta 
kohtuullisin hinnoin, kannustamalla 
nuoria viljelijöitä perustamaan yrityksiä 
ja edistämällä lyhyitä toimitusketjuja ja 
paikallisia hankintoja. Jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että viljelijöille 
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myönnetään taloudellista tukea sellaisten 
uusien taitojen hankkimiseen, joita he 
tarvitsevat tuotantonsa muuttamiseen 
kuluttajien muuttuvien vaatimusten 
mukaiseksi ja maaseutuyhteisöjen 
elinkeinojen suojelemiseen 
maailmanlaajuisesti. Rajoittamatta 
YMP:n luonnetta unionin sisäisenä 
politiikkana sen tosiasiallinen 
integroituminen maailmantalouteen olisi 
otettava huomioon sekä niiden 
mahdollisuuksien että vastuiden suhteen, 
joita siitä aiheutuu unionille ja sen 
maailmanlaajuisille kumppaneille. 
Kehitysmaiden osalta kehitystä tukevan 
politiikkajohdonmukaisuuden olisi 
toimittava unionin ja sen jäsenvaltioiden 
ohjenuorana.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Unionin ja sen jäsenvaltioiden 
olisi niiden Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja Pariisin sopimuksen 
kestävän kehityksen tavoitteisiin 
sitoutumisen vahvistamisessa siirryttävä 
uuteen eurooppalaiseen elintarvike- ja 
maatalousjärjestelmään kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja Pariisin sopimuksen 
muutosta aikaansaavan luonteen 
mukaisesti International Assessment of 
Agricultural Knowledge, Science and 
Technology for Development -
arviointiraportissa esitettyjen 
johtopäätösten ja oikeutta ruokaan 
käsittelevän YK:n erityisraportoijan 
antamien suositusten perusteella. Tämän 
vuoksi olisi edistettävä monipuolista ja 
kestävää maataloutta ja kestäviä 
maatalouskäytäntöjä, joiden avulla 
voidaan suojella ja parantaa 
luonnonvaroja, vahvistaa ekosysteemejä 
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ja niiden kykyä sopeutua 
ilmastonmuutokseen ja hillitä sitä. Näin 
ollen tämän asetuksen nojalla 
toteutettavat toimenpiteet eivät saisi 
vaarantaa kehitysmaiden, erityisesti 
vähiten kehittyneiden maiden 
elintarviketuotantoa, jalostuskapasiteettia 
eikä elintarviketurvaa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Unionin olisi autettava 
varmistamaan maailmanlaajuinen 
elintarviketurva minimoimalla 
kehitysmaiden riippuvuus 
elintarvikkeiden tuonnista, vahvistamalla 
niiden kykyä selviytyä ulkoisista sokeista, 
jotka liittyvät esimerkiksi 
maataloushyödykkeiden 
hintaheilahteluihin tai 
luonnonkatastrofeihin. Uuden YMP:n 
olisi tätä tarkoitusta varten hyödynnettävä 
pientilallisten ja pienten 
maatalousyritysten mahdollisuuksia 
kehittyvissä maissa, jotta voidaan lisätä ja 
monipuolistaa niiden elintarviketuotantoa 
kotimaisiin ja alueellisiin markkinoihin 
vastaamiseksi.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Jotta voidaan saavuttaa 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteet, erityisesti tavoitteet 1 
(köyhyyden poistaminen) ja 2 (nälän 
poistaminen) ja varmistaa kehitystä 
tukeva politiikkajohdonmukaisuus SEUT-
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sopimuksen 208 artiklan mukaisesti sekä 
kehityspolitiikkaa koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen 
vaatimusten toteutuminen, YMP:lla olisi 
tuettava kehitysmaissa kestäviä 
maatalousalan perheyrityksiä 
elintarviketurvan varmistamiseksi paikan 
päällä ja maaseutuväestön maaltamuuton 
torjumiseksi. Siksi maataloustuotteita ei 
saa viedä EU:sta hinnoilla, jotka alittavat 
tuotantokustannukset.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Uusi ehdollisuusjärjestelmä 
perustuu aiempaan, vuoteen 2020 saakka 
toteutettavaan täydentävien ehtojen 
järjestelmään, ja siinä edellytetään, että 
saadakseen YMP:n tuen täysimääräisenä 
tuensaajien on noudatettava ympäristöä, 
ilmastonmuutosta, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevia 
perusvaatimuksia. Perusvaatimukset ovat 
virtaviivaistettu luettelo lakisääteisistä 
hoitovaatimuksista (SMR) ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista (GAEC). Näissä 
perusvaatimuksissa otetaan paremmin 
huomioon ympäristö- ja ilmastohaasteet ja 
YMP:n uusi ympäristöarkkitehtuuri, jolloin 
saavutetaan aiempaa kunnianhimoisemmat 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet, kuten 
komissio ilmoitti tiedonannossaan Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus ja 
monivuotisessa rahoituskehyksessä. 
Ehdollisuuden tarkoituksena on edistää 
kestävää maataloutta tekemällä tuensaajat 
tietoisemmiksi kyseisten perusvaatimusten 
noudattamisen välttämättömyydestä. 
Pyrkimyksenä on myös saada YMP 
vastaamaan nykyistä paremmin 
yhteiskunnan odotuksia, minkä vuoksi sen 

(21) Uusi ehdollisuusjärjestelmä 
perustuu aiempaan, vuoteen 2020 saakka 
toteutettavaan täydentävien ehtojen 
järjestelmään, ja siinä edellytetään, että 
saadakseen YMP:n tuen täysimääräisenä 
tuensaajien on noudatettava ympäristöä, 
ilmastonmuutosta, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevia 
perusvaatimuksia. Perusvaatimukset ovat 
virtaviivaistettu luettelo lakisääteisistä 
hoitovaatimuksista (SMR) ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista (GAEC). Näissä 
perusvaatimuksissa otetaan paremmin 
huomioon ympäristö- ja ilmastohaasteet ja 
YMP:n uusi ympäristöarkkitehtuuri, jolloin 
saavutetaan aiempaa kunnianhimoisemmat 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet, kuten 
komissio ilmoitti tiedonannossaan Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus ja 
monivuotisessa rahoituskehyksessä. 
Suunniteltaessa, toteutettaessa ja 
arvioitaessa edellä mainittuja vaatimuksia 
ja normeja olisi otettava huomioon 
kehitystä tukeva 
politiikkajohdonmukaisuus. 
Ehdollisuuden tarkoituksena on edistää 
kestävää maataloutta tekemällä tuensaajat 
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yhdenmukaisuutta ympäristöä, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä, kasvien 
terveyttä ja eläinten hyvinvointia 
koskevien tavoitteiden kanssa parannetaan. 
Ehdollisuuden olisi sisällyttävä olennaisesti 
yhteisen maatalouspolitiikan 
ympäristöarkkitehtuuriin osana 
kunnianhimoisempien ympäristö- ja 
ilmastositoumusten perusskenaariota, ja 
ehdollisuutta olisi sovellettava kattavasti 
kaikkialla unionissa. Jos viljelijät eivät 
täytä näitä vaatimuksia, jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava tehokkaiden, 
oikeasuhteisten ja varoittavien 
seuraamusten soveltaminen 
[horisontaaliasetuksen] mukaisesti.

tietoisemmiksi kyseisten perusvaatimusten 
noudattamisen välttämättömyydestä. 
Pyrkimyksenä on myös saada YMP 
vastaamaan nykyistä paremmin 
yhteiskunnan odotuksia, minkä vuoksi sen 
yhdenmukaisuutta ympäristöä, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä, kasvien 
terveyttä ja eläinten hyvinvointia 
koskevien tavoitteiden kanssa parannetaan. 
Ehdollisuuden olisi sisällyttävä olennaisesti 
yhteisen maatalouspolitiikan 
ympäristöarkkitehtuuriin osana 
kunnianhimoisempien ympäristö- ja 
ilmastositoumusten perusskenaariota, ja 
ehdollisuutta olisi sovellettava kattavasti 
kaikkialla unionissa. Jos viljelijät eivät 
täytä näitä vaatimuksia, jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava tehokkaiden, 
oikeasuhteisten ja varoittavien 
seuraamusten soveltaminen 
[horisontaaliasetuksen] mukaisesti.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
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Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa. Neuvojia olisi myös koulutettava 
levittämään parempaa ymmärrystä 
YMP:n maailmanlaajuisesta 
ulottuvuudesta.

Perustelu

Kaikki viljelijät eivät osallistu suoraan kansainväliseen kauppaan eivätkä välttämättä ole 
tietoisia kansainvälisen kaupan yhteyksistä tai maailmanlaajuisista vaikutuksista ympäristöön 
ja ilmastoon. Maatilojen neuvontapalvelut tarjoavat mahdollisuuden lisätä tietoisuutta ja 
integroida yksityistä sektoria edelleen EU:n yhteisiin toimiin kansainvälisen tason haasteisiin 
vastaamiseksi.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) YMP:lla olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot lisäävät myönteisiä 
ympäristövaikutuksia ottamalla huomioon 
paikalliset tarpeet ja viljelijöiden 
tosiasialliset olosuhteet. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan suorien tukien 
yhteydessä käyttöön viljelijöiden 
vapaaehtoisia ekojärjestelmiä, jotka olisi 

(31) YMP:lla olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot lisäävät myönteisiä 
ympäristövaikutuksia ottamalla huomioon 
paikalliset tarpeet ja viljelijöiden 
tosiasialliset olosuhteet. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan suorien tukien 
yhteydessä käyttöön viljelijöiden 
vapaaehtoisia ekojärjestelmiä, jotka olisi 
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sovitettava täysimääräisesti yhteen muiden 
asiaan liittyvien tukitoimien kanssa. 
Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ne 
maksuna, joka myönnetään joko 
kannustimena tai palkkiona, jos ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
maatalouskäytäntöjen välityksellä tarjotaan 
julkishyödykkeitä, tai korvauksena näiden 
käytäntöjen ottamisesta käyttöön. 
Molemmissa tapauksissa niillä olisi 
pyrittävä parantamaan YMP:n ympäristö- 
ja ilmastotoimien tuloksellisuutta, minkä 
vuoksi ne olisi suunniteltava niin, että ne 
ylittävät pakolliset vaatimukset, jotka on jo 
vahvistettu ehdollisuusjärjestelmässä. 
Jäsenvaltiot voivat päättää perustaa 
maatalouskäytäntöihin liittyviä 
ekojärjestelmiä, jotka koskevat 
esimerkiksi pysyvien laidunten parempaa 
hoitoa, maisemapiirteitä ja luomuviljelyä. 
Näihin järjestelmiin voi kuulua myös 
”perustason järjestelmiä” mahdollisena 
edellytyksenä sille, että otetaan käyttöön 
kunnianhimoisempia maaseudun 
kehittämistä koskevia sitoumuksia.

sovitettava täysimääräisesti yhteen muiden 
asiaan liittyvien tukitoimien kanssa. 
Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ne 
maksuna, joka myönnetään joko 
kannustimena tai palkkiona, jos ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
maatalouskäytäntöjen välityksellä tarjotaan 
julkishyödykkeitä, tai korvauksena näiden 
käytäntöjen ottamisesta käyttöön. 
Molemmissa tapauksissa niillä olisi 
pyrittävä parantamaan YMP:n ympäristö- 
ja ilmastotoimien tuloksellisuutta, minkä 
vuoksi ne olisi suunniteltava niin, että ne 
ylittävät pakolliset vaatimukset, jotka on jo 
vahvistettu ehdollisuusjärjestelmässä. 
Jäsenvaltiot voivat päättää perustaa 
ekojärjestelmiä, jotta voidaan suosia 
ympäristöystävällisiä tuotantomalleja ja 
edistää kaikenlaisia maatalouskäytäntöjä, 
jotka koskevat muun muassa pysyvien 
laidunten parempaa hoitoa, 
maisemapiirteitä ja luomuviljelyä. Näihin 
järjestelmiin voi kuulua myös ”perustason 
järjestelmiä” mahdollisena edellytyksenä 
sille, että otetaan käyttöön 
kunnianhimoisempia maaseudun 
kehittämistä koskevia sitoumuksia.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää 
osa suoriin tukiin käytettävissä olevasta 
rahoituksen enimmäismäärästään 
tuotantosidonnaiseen tulotukeen, jotta 
voidaan parantaa kilpailukykyä, 
kestävyyttä ja/tai laatua tietyillä aloilla ja 
tietyissä tuotannoissa, jotka ovat erityisen 
tärkeitä yhteiskunnallisista, taloudellisia tai 
ympäristöllisistä syistä ja kohtaavat tiettyjä 
vaikeuksia. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden 
olisi voitava käyttää osa suoriin tukiin 
käytettävissä olevasta rahoituksen 

(32) Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää 
osa suoriin tukiin käytettävissä olevasta 
rahoituksen enimmäismäärästään 
tuotantosidonnaiseen tulotukeen, jotta 
voidaan parantaa kilpailukykyä, 
kestävyyttä ja/tai laatua tietyillä aloilla ja 
tietyissä tuotannoissa, jotka ovat erityisen 
tärkeitä yhteiskunnallisista, taloudellisia tai 
ympäristöllisistä syistä ja kohtaavat tiettyjä 
vaikeuksia. Tuotantosidonnaisen tulotuen 
olisi vastattava selvää ympäristöä 
koskevaa tai sosioekonomista tarvetta tai 
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enimmäismäärästään tuotantosidonnaiseen 
tulotukeen erityisesti valkuaiskasvien 
tuotannon tukemiseksi, jotta 
valkuaiskasvivaje täyttyisi unionissa.

hyötyä tai sitä olisi myönnettävä 
tuotantomenetelmille, jotka ylittävät 
täydentävien ehtojen järjestelmässä 
vahvistetut vaatimukset. Jäsenvaltioiden 
olisi esitettävä strategiasuunnitelmissaan 
selvästi, miten tuotantosidonnaisten 
tukien myöntäminen toisi lisäarvoa 
taloudellisille, sosiaalisille ja ekologisille 
tavoitteille ja miksi vastaavia tavoitteita ei 
voitaisi saavuttaa maaseudun 
kehittämistoimenpiteillä. Kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja Pariisin sopimuksen 
mukaisesti tuotantosidonnaisella 
tulotuella ei saisi olla kielteisiä 
vaikutuksia kehitysmaihin, eikä se saisi 
aiheuttaa vääristymiä sisäisillä ja 
kansainvälisillä markkinoilla. Tämän 
lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää 
osa suoriin tukiin käytettävissä olevasta 
rahoituksen enimmäismäärästään 
tuotantosidonnaiseen tulotukeen erityisesti 
valkuaiskasvien tuotannon tukemiseksi, 
jotta valkuaiskasvivaje täyttyisi unionissa, 
jolloin vähennettäisiin sen riippuvuutta 
tuontirehusta ja etenkin soija- ja 
palmunöljytuotteista, jotka pahentavat 
metsätuhoa, maananastusta, luonnon 
monimuotoisuuden katoamista ja 
yhteisöjen siirtymistä asuinsijoiltaan. Jos 
valkuaiskasveja tuodaan kolmansista 
maista, niiden kestävillä tuotantotavoilla 
olisi oltava EU:n sertifiointi. 
Palkokasvien tuotannon tukemiseen 
myönnettyjen tukien olisi oltava 
yhdenmukaisia niiden ehdotusten kanssa, 
jotka Euroopan komissio teki 
kasvivalkuaisten kehittämistä Euroopan 
unionissa koskevassa kertomuksessaan 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille . 
Proteiinikasvien vastuullista tuontia 
unioniin olisi tuettava ottamalla käyttöön 
kattava suunnitelma osana unionin 
laajuista valkuaisainestrategiaa, jonka 
tavoitteena on vähentää riippuvuutta 
kolmansista maista peräisin olevasta 
tuontisoijasta ja -rehusta.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Maatalousalan digitalisaation 
jatkuva kehitys huomioon ottaen 
jäsenvaltioiden olisi voitava laatia 
alaohjelmia maaseutualueiden 
digitaalisten taitojen päivittämiseksi ja 
toteuttaa lisätoimenpiteitä sukupuolten 
välisen digitaalisen kuilun 
pienentämiseksi parantamalla naisten 
mahdollisuuksia osallistua elinikäiseen 
oppimiseen ja ammattikoulutukseen 
maaseutualueilla.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Olisi varmistettava, että 
tuotantosidonnainen tulotuki on unionin 
kansainvälisten sitoumusten mukaista. 
Niitä ovat esimerkiksi GATT-sopimukseen 
liittyvän Euroopan talousyhteisön ja 
Amerikan yhdysvaltojen välisen 
öljysiemeniä koskevan 
yhteisymmärryspöytäkirjan17 vaatimukset, 
sellaisina kuin niitä sovelletaan sen jälkeen 
kun EU:n erityinen öljysiementen 
perusviljelyala muuttuu EU:n 
kokoonpanon muututtua. Komissiolla olisi 
oltava valta antaa tätä varten 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan asiaa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt.

(33) Olisi varmistettava, että 
tuotantosidonnainen tulotuki on unionin 
kansainvälisten sitoumusten ja sen ulkoisia 
toimia koskevien yleisten säännösten 
mukaista. Niitä ovat esimerkiksi GATT-
sopimukseen liittyvän Euroopan 
talousyhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen 
välisen öljysiemeniä koskevan 
yhteisymmärryspöytäkirjan17 vaatimukset, 
sellaisina kuin niitä sovelletaan sen jälkeen 
kun EU:n erityinen öljysiementen 
perusviljelyala muuttuu EU:n 
kokoonpanon muututtua. Komissiolla olisi 
oltava valta antaa tätä varten 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan asiaa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt.

_________________ _________________
17 GATT-sopimukseen liittyvä Euroopan 
talousyhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen 
välinen öljysiemeniä koskeva 

17 GATT-sopimukseen liittyvä Euroopan 
talousyhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen 
välinen öljysiemeniä koskeva 
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yhteisymmärryspöytäkirja (EYVL L 147, 
18.6.1993).

yhteisymmärryspöytäkirja (EYVL L 147, 
18.6.1993).

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Sen varmistamiseksi, että 
tukitoimet ovat kehitystä tukevaa 
politiikkajohdonmukaisuutta koskevan 
sitoumuksen mukaisia, on säädettävä 
jatkuvasta ja kattavasta seurannasta. 
YMP:n ulkoiset vaikutukset olisi 
arvioitava järjestelmällisesti kestävän 
kehityksen tavoitteita koskevien 
indikaattoreiden avulla. Tämän 
perusteella komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa delegoituja säädöksiä, joiden 
sisältämissä säännöissä määritellään 
seurantaa koskevat asianmukaiset 
toimenpiteet. Tässä yhteydessä komission 
olisi laajennettava EU:n markkinoiden 
seurantakeskusten toimeksiantoa YMP:n 
maailmanlaajuisen ulottuvuuden, 
erityisesti vähiten kehittyneistä maista 
peräisin olevan tuonnin ja niihin 
suuntautuvan viennin, seuraamiseen. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
tuotteisiin, joita kumppanimaat pitävät 
arkaluonteisina, ja tuotteisiin, jotka ovat 
peräisin aloilta, joilla myönnetään YMP:n 
tuotantoon sidottuja maksuja ja joilla 
sovelletaan YMP:n 
kriisinhallintoimenpiteitä. Jos 
ennakkovaroitusjärjestelmä antaa 
ilmoituksen kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuutta 
koskevan velvoitteen rikkomisesta, olisi 
käynnistettävä vuoropuhelu 
kehitysmaakumppaneiden kanssa ja 
ehdotettava asianmukaisia toimenpiteitä, 
joilla puututaan huolta aiheuttaviin 
seikkoihin.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (34 a) Sen varmistamiseksi, että puuvilla-
alan tuotantosidonnainen tulotuki on 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuutta koskevien unionin 
kansainvälisten sitoumusten mukaista, 
jäsenvaltioiden, jotka käyttävät tällaista 
tukea, olisi seurattava sen vaikutuksia 
tuotantoon ja kauppaan ja raportoitava 
komissiolle, mikä auttaa komissiota 
seuraamaan puuvillan 
tuotantosidonnaisen tuen vaikutusta 
puuvillan tuotantoon kumppaneina 
olevissa kehitysmaissa, erityisesti 
elintarviketurvan osalta.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Olisi otettava käyttöön 
palkokasveja koskeva järjestelmä, jolla on 
kolme tavoitetta. Ensinnäkin vähennetään 
riippuvuutta soijapitoisista 
väkirehuseoksista, erityisesti sellaiselta 
viljelymaalta peräisin olevasta soijasta, 
jolla metsiä on äskettäin hävitetty tai 
muokattu, kestävän kehityksen tavoitteen 
15, metsäkadon pysäyttämistä koskevan 
unionin sitoumuksen ja yksityisten 
yritysten nykyisten metsäkadon 
pysäyttämistä koskevien sitoumusten 
mukaisesti. Toiseksi suljetaan 
ravinnekiertojärjestelmiä ja tiivistetään 
niitä paikallisten ja alueellisten 
vesistöalueiden mittakaavassa 
vesipuitedirektiivin mukaisesti. 
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Kolmanneksi edistetään elintarvikkeiden 
ja rehujen sekä paikallisesti 
mukautettujen, vähän tuotantopanoksia 
vaativien siemenlajikkeiden paikallisia ja 
alueellisia markkinoita. Palkokasvien 
monokulttuuria tai jatkuvaa viljelyä ei 
pitäisi tukea näillä maksuilla.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) YMP:n tavoitteisiin olisi pyrittävä 
myös tukemalla tuotannollisia ja ei-
tuotannollisia investointeja maatiloilla ja 
niiden ulkopuolella. Tällaiset investoinnit 
voivat koskea muun muassa maa- ja 
metsätalouden kehittämiseen, 
uudenaikaistamiseen tai 
ilmastonmuutokseen sopeuttamiseen 
liittyviä infrastruktuureja, mukaan lukien 
maa- ja metsätalousmaan hankinta, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus, 
peltometsäviljelyn käytännöt, energia- ja 
vesihuolto sekä energian ja veden säästö. 
Jotta voidaan paremmin varmistaa YMP:n 
strategiasuunnitelmien yhdenmukaisuus 
unionin tavoitteiden kanssa sekä 
tasapuoliset toimintaedellytykset 
jäsenvaltioiden kesken, tähän asetukseen 
sisällytetään investointien negatiivinen 
luettelo.

(41) YMP:n tavoitteisiin olisi pyrittävä 
myös tukemalla tuotannollisia ja ei-
tuotannollisia investointeja maatiloilla ja 
niiden ulkopuolella. Tällaiset investoinnit 
voivat koskea muun muassa maa- ja 
metsätalouden kehittämiseen, 
uudenaikaistamiseen tai 
ilmastonmuutokseen sopeuttamiseen 
liittyviä infrastruktuureja, mukaan lukien 
maa- ja metsätalousmaan hankinta, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus, 
peltometsäviljelyn käytännöt, energia- ja 
vesihuolto sekä energian ja veden säästö. 
Jotta voidaan paremmin varmistaa YMP:n 
strategiasuunnitelmien yhdenmukaisuus 
unionin tavoitteiden kanssa sekä 
tasapuoliset toimintaedellytykset 
jäsenvaltioiden kesken, tähän asetukseen 
sisällytetään investointien negatiivinen 
luettelo. Ottaen huomioon unionin 
raportit, strategiat ja mekanismit, kuten 
sen ulkoisen investointiohjelman ja 
Afrikan ja EU:n kestävien investointien ja 
työpaikkojen allianssin sekä Afrikan 
maaseutua käsittelevän työryhmän 
tulevan raportin viljelijöitä olisi myös 
kannustettava investoimaan vastuullisesti 
kehitysmaihin. 

Perustelu

Antamalla ohjeita ja takuut, jotka auttavat kattamaan mahdolliset riskit, EU ja sen 
jäsenvaltiot voivat tarjota viljelijöille tehokkaasti kannusteita vastuulliseen investoimiseen 
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kehitysmaihin. Viljelijöille olisi annettava mahdollisuus tasoittaa YMP:n tuen mahdollisia 
kielteisiä näkökohtia tällaisilla investoinneilla.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Tiedonannossa Ruoan ja 
maanviljelyn tulevaisuus todetaan, että 
uutta YMP:aa koskevana monialaisena 
tavoitteena on tietämyksen lisääminen ja 
innovoinnin painottaminen. YMP:n olisi 
edelleen tuettava interaktiivista 
innovointimallia, jolla parannetaan 
toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta 
toisiaan täydentäviä tietoja voidaan 
hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla 
käytännön ratkaisujen levittämiseksi. 
AKIS-järjestelmässä olisi vahvistettava 
maatilojen neuvontapalveluja. YMP:n 
strategiasuunnitelman olisi tarjottava tietoa 
siitä, miten neuvontapalvelut ja tutkimus- 
ja maaseutuverkostot toimivat yhdessä. 
Kukin jäsenvaltio tai tapauksen mukaan 
alue voi rahoittaa useampaa tietämyksen 
vaihtoon ja innovointiin tähtäävää toimea, 
hyödyntäen tässä asetuksessa säädettyjä 
tukitoimityyppejä.

(46) Tiedonannossa Ruoan ja 
maanviljelyn tulevaisuus todetaan, että 
uutta YMP:aa koskevana monialaisena 
tavoitteena on tietämyksen lisääminen ja 
innovoinnin painottaminen. YMP:n olisi 
edelleen tuettava interaktiivista 
innovointimallia, jolla parannetaan 
toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta 
toisiaan täydentäviä tietoja voidaan 
hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla 
käytännön ratkaisujen levittämiseksi. 
AKIS-järjestelmässä olisi vahvistettava 
maatilojen neuvontapalveluja. YMP:n 
strategiasuunnitelman olisi tarjottava tietoa 
siitä, miten neuvontapalvelut ja tutkimus- 
ja maaseutuverkostot toimivat yhdessä. On 
aiheellista säätää tiedonvaihdosta 
asiantuntijoiden kanssa kehitysyhteistyön 
alalla, jotta voidaan helpottaa tietämyksen 
ja parhaiden käytäntöjen siirtoa 
kehitysmaihin. Kukin jäsenvaltio tai 
tapauksen mukaan alue voi rahoittaa 
useampaa tietämyksen vaihtoon ja 
innovointiin tähtäävää toimea, hyödyntäen 
tässä asetuksessa säädettyjä 
tukitoimityyppejä.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Jotta voidaan varmistaa tiettyjen (51) Jotta voidaan varmistaa tiettyjen 
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toimintalinjojen riittävä rahoitus, 
maaseuturahaston tuen osalta olisi 
vahvistettava näiden toimintalinjojen 
vähimmäismäärärahoja koskevat säännöt. 
Suorissa tuissa olisi vahvistettava 
tuotantosidonnaisen tuen enimmäisjako 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi kaikille viljelijöille. 
Tämän lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
käyttää osa suoriin tukiin käytettävissä 
olevasta rahoituksen enimmäismäärästään 
tuotantosidonnaiseen tulotukeen erityisesti 
valkuaiskasvien tuotannon kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja/tai laadun parantamiseksi.

toimintalinjojen riittävä rahoitus, 
maaseuturahaston tuen osalta olisi 
vahvistettava näiden toimintalinjojen 
vähimmäismäärärahoja koskevat säännöt. 
Suorissa tuissa olisi vahvistettava 
tuotantosidonnaisen tuen enimmäisjako 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi kaikille viljelijöille 
unionissa ja sen ulkopuolella. Tämän 
lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää 
osa suoriin tukiin käytettävissä olevasta 
rahoituksen enimmäismäärästään 
tuotantosidonnaiseen tulotukeen erityisesti 
valkuaiskasvien tuotannon kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja/tai laadun parantamiseksi 
tuonnin vähentämiseksi kolmansista 
maista.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) On aiheellista, että kullakin 
jäsenvaltiolla on vain yksi YMP:n 
strategiasuunnitelma. Näin varmistetaan 
YMP:n strategiasuunnitelmien selkeästi 
strateginen luonne ja edistetään yhteyksiä 
unionin muuhun politiikkaan, erityisesti 
unionin lainsäädännöstä tai kansainvälisistä 
sopimuksista johtuviin pitkän aikavälin 
kansallisiin tavoitteisiin, jotka koskevat 
esimerkiksi ilmastonmuutosta, metsiä, 
luonnon monimuotoisuutta ja vesivaroja.

(55) On aiheellista, että kullakin 
jäsenvaltiolla on vain yksi YMP:n 
strategiasuunnitelma. Näin varmistetaan 
YMP:n strategiasuunnitelmien selkeästi 
strateginen luonne ja edistetään yhteyksiä 
unionin muuhun politiikkaan, erityisesti 
unionin lainsäädännöstä tai kansainvälisistä 
sopimuksista johtuviin pitkän aikavälin 
kansallisiin tavoitteisiin, jotka koskevat 
esimerkiksi ilmastonmuutosta, metsiä, 
luonnon monimuotoisuutta, vesivaroja ja 
kehitystä tukevaa 
politiikkajohdonmukaisuutta.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

tavoitteiden asettamisessa ja tukitoimien 
suunnittelussa tarkoituksenmukaisella 
tavalla ja YMP:n tavoitteita edistettäisiin 
parhaalla mahdollisella tavalla, YMP:n 
strategiasuunnitelmien strategioiden 
laatimiseksi on tarpeen etukäteen 
analysoida paikallisia olosuhteita ja 
arvioida tarpeita suhteessa YMP:n 
tavoitteisiin. Jäsenvaltioiden olisi myös 
kuvattava, miten ne ratkaisevat ongelmat, 
kuten maaseudun väestökadon ja 
maanomistuksen keskittymisen, 
aavikoitumisen, vedenlaadun tai luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen, joilla on 
myös maailmanlaajuisia vaikutuksia.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) YMP:n strategiasuunnitelmissa 
olisi pyrittävä varmistamaan 
johdonmukaisuus YMP:n lukuisten 
välineiden välillä, sillä 
strategiasuunnitelman on tarkoitus kattaa 
suorien tukien muodossa olevat 
tukitoimityypit, alakohtaiset 
tukitoimityypit ja maaseudun kehittämisen 
tukitoimityypit. Niiden olisi myös 
varmistettava ja osoitettava, missä määrin 
jäsenvaltioiden tekemät valinnat ovat 
linjassa ja yhdenmukaiset unionin 
prioriteettien ja tavoitteiden kanssa. Sen 
vuoksi on aiheellista, että 
strategiasuunnitelmiin sisältyy YMP:n 
erityistavoitteiden ympärille rakennettu 
tuloskeskeinen tukitoimistrategia, mukaan 
lukien näihin tavoitteisiin suhteutetut 
määrälliset tavoitteet. Vuotuisen seurannan 
mahdollistamiseksi on aiheellista, että 
nämä tavoitteet perustuvat 
tulosindikaattoreihin.

(58) YMP:n strategiasuunnitelmissa 
olisi pyrittävä varmistamaan 
johdonmukaisuus YMP:n lukuisten 
välineiden ja sen ulkoisen ulottuvuuden 
välillä, sillä strategiasuunnitelman on 
tarkoitus kattaa suorien tukien muodossa 
olevat tukitoimityypit, alakohtaiset 
tukitoimityypit ja maaseudun kehittämisen 
tukitoimityypit. Niiden olisi myös 
varmistettava ja osoitettava, missä määrin 
jäsenvaltioiden tekemät valinnat ovat 
linjassa ja yhdenmukaiset unionin 
prioriteettien ja tavoitteiden kanssa. Sen 
vuoksi on aiheellista, että 
strategiasuunnitelmiin sisältyy YMP:n 
erityistavoitteiden ympärille rakennettu 
tuloskeskeinen tukitoimistrategia, mukaan 
lukien näihin tavoitteisiin suhteutetut 
määrälliset tavoitteet. Vuotuisen seurannan 
mahdollistamiseksi on aiheellista, että 
nämä tavoitteet perustuvat 
tulosindikaattoreihin.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Strategiassa olisi myös korostettava 
YMP:n välineiden keskinäisen 
täydentävyyden lisäksi myös 
täydentävyyttä suhteessa unionin muihin 
toimintapolitiikkoihin. Kaikissa YMP:n 
strategiasuunnitelmissa olisi tapauksen 
mukaan otettava erityisesti huomioon 
ympäristö- ja ilmastoalan lainsäädäntö, ja 
tähän lainsäädäntöön perustuvia kansallisia 
suunnitelmia olisi kuvattava osana 
nykytilanteen analyysia (’SWOT-
analyysi’). On aiheellista luetella 
säädökset, joihin YMP:n 
strategiasuunnitelmassa on erityisesti 
viitattava.

(59) Strategiassa olisi myös korostettava 
YMP:n välineiden keskinäisen 
täydentävyyden lisäksi myös 
täydentävyyttä suhteessa unionin muihin 
toimintapolitiikkoihin. Kaikissa YMP:n 
strategiasuunnitelmissa olisi tapauksen 
mukaan otettava erityisesti huomioon 
ympäristö- ja ilmastoalan lainsäädäntö, 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuutta koskevat unionin 
sitoumukset ja tähän lainsäädäntöön 
perustuvia kansallisia suunnitelmia olisi 
kuvattava osana nykytilanteen analyysia 
(’SWOT-analyysi’). On aiheellista luetella 
säädökset, joihin YMP:n 
strategiasuunnitelmassa on erityisesti 
viitattava.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Yhteistyössä toteutettavan 
hallinnoinnin periaatteen mukaisesti 
YMP:n täytäntöönpanossa komissiota 
avustavat jäsenvaltioiden edustajista 
muodostetut komiteat. Järjestelmän 
yksinkertaistamiseksi ja jäsenvaltioiden 
kantojen yhdenmukaistamiseksi tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa varten olisi 
perustettava vain yksi seurantakomitea 
yhdistämällä maaseudun 
kehittämiskomitea ja suorien tukien 
komitea, jotka perustettiin ohjelmakautta 
2014–2020 varten. Vastuu jäsenvaltioiden 
auttamisesta YMP:n strategiasuunnitelmien 
täytäntöönpanossa jakautuu 
hallintoviranomaisen ja tämän 

(70) Yhteistyössä toteutettavan 
hallinnoinnin periaatteen mukaisesti 
YMP:n täytäntöönpanossa komissiota 
avustavat jäsenvaltioiden edustajista 
muodostetut komiteat. Järjestelmän 
yksinkertaistamiseksi ja jäsenvaltioiden 
kantojen yhdenmukaistamiseksi tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa varten olisi 
perustettava vain yksi seurantakomitea 
yhdistämällä maaseudun 
kehittämiskomitea ja suorien tukien 
komitea, jotka perustettiin ohjelmakautta 
2014–2020 varten. Vastuu jäsenvaltioiden 
auttamisesta YMP:n strategiasuunnitelmien 
täytäntöönpanossa jakautuu 
hallintoviranomaisen ja tämän 
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seurantakomitean kesken. Komission 
apuna olisi oltava myös yhteisen 
maatalouspolitiikan komitea tässä 
asetuksessa vahvistettujen säännösten 
mukaisesti.

seurantakomitean kesken. Komission 
apuna olisi oltava myös yhteisen 
maatalouspolitiikan komitea ja sen olisi 
raportoitava Euroopan parlamentin 
kehitysvaliokunnalle tässä asetuksessa 
vahvistettujen säännösten mukaisesti.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti Tarkistus

(72) Koska jäsenvaltioilla on 
tukitoimien suunnittelussa käytössään 
paljon enemmän joustovaraa ja 
toissijaisuusperiaatetta sovelletaan 
laajemmin, verkostot ovat keskeinen 
väline, jolla voidaan edistää ja ohjata 
politiikkaa sekä varmistaa riittävä huomio 
ja kapasiteetti jäsenvaltioissa. Kun 
verkostoja on vain yksi, 
verkostoitumistoimien koordinoinnin 
pitäisi helpottua sekä unionin että 
kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Eurooppalainen ja kansallinen YMP-
verkosto korvaa nykyisen eurooppalaisen 
maaseudun kehittämisverkoston, 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkostot ja 
kansalliset maaseutuverkostot foorumina, 
jolla tietoja on helpompi vaihtaa Euroopan 
tason toimintapolitiikan ja erityisesti 
Euroopan horisontti -toimintapolitiikan 
tulosten ja lisäarvon hyödyntämiseksi. 
Tietämyksen vaihdon ja innovoinnin 
parantamiseksi perustetaan myös 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevä eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus, jossa toteutetaan 
interaktiivista innovointimallia tässä 
asetuksessa esitetyn menettelytavan 
mukaisesti.

(72) Koska jäsenvaltioilla on 
tukitoimien suunnittelussa käytössään 
paljon enemmän joustovaraa ja 
toissijaisuusperiaatetta sovelletaan 
laajemmin, verkostot ovat keskeinen 
väline, jolla voidaan edistää ja ohjata 
politiikkaa sekä varmistaa riittävä huomio 
ja kapasiteetti jäsenvaltioissa. Kun 
verkostoja on vain yksi, 
verkostoitumistoimien koordinoinnin 
pitäisi helpottua sekä unionin että 
kansallisella ja alueellisella tasolla. 
Eurooppalainen ja kansallinen YMP-
verkosto korvaa nykyisen eurooppalaisen 
maaseudun kehittämisverkoston, 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkostot ja 
kansalliset maaseutuverkostot foorumina, 
jolla tietoja on helpompi vaihtaa Euroopan 
tason toimintapolitiikan ja erityisesti 
Euroopan horisontti -toimintapolitiikan 
tulosten ja lisäarvon hyödyntämiseksi. 
Tietämyksen vaihdon ja innovoinnin 
parantamiseksi perustetaan myös 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevä eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus, jossa toteutetaan 
interaktiivista innovointimallia tässä 
asetuksessa esitetyn menettelytavan 
mukaisesti. On aiheellista säätää 
tiedonvaihdosta asiantuntijoiden kanssa 
kehitysyhteistyön alalla tietoisuuden 
lisäämiseksi ja tietämyksen ja parhaiden 
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käytäntöjen siirtämisen helpottamiseksi.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Täytäntöönpanomallin aikaansaama 
tuloskeskeisyys edellyttää vahvaa 
suoritusperusteista kehystä erityisesti siksi, 
että YMP:n strategiasuunnitelmat osaltaan 
edistävät muiden jäsenvaltioiden kanssa 
yhteistyössä hallinnoitujen 
toimintapolitiikkojen laajoja 
yleistavoitteita. Suoritusperusteinen 
toimintapolitiikka edellyttää vuotuisia ja 
monivuotisia arviointeja, jotka perustuvat 
valittuihin tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreihin, sellaisina kuin ne 
määritellään tuloksellisuus-, seuranta- ja 
arviointikehyksessä. Tätä varten olisi 
valittava rajallinen ja kohdennettu määrä 
indikaattoreita, jotka kertovat 
mahdollisimman tarkoin, onko tuetusta 
toimenpiteestä apua suunniteltujen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin liittyvät tulos- ja 
tuotosindikaattorit voivat koskea unionin 
lainsäädäntöön perustuvissa kansallisissa 
ympäristö- ja ilmastosuunnittelun 
välineissä vahvistettuja tukitoimia.

(74) Täytäntöönpanomallin aikaansaama 
tuloskeskeisyys edellyttää vahvaa 
suoritusperusteista kehystä erityisesti siksi, 
että YMP:n strategiasuunnitelmat osaltaan 
edistävät muiden jäsenvaltioiden kanssa 
yhteistyössä hallinnoitujen 
toimintapolitiikkojen laajoja 
yleistavoitteita. Suoritusperusteinen 
toimintapolitiikka edellyttää vuotuisia ja 
monivuotisia arviointeja, jotka perustuvat 
valittuihin tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreihin, sellaisina kuin ne 
määritellään tuloksellisuus-, seuranta- ja 
arviointikehyksessä. Tätä varten olisi 
valittava rajallinen ja kohdennettu määrä 
indikaattoreita, jotka kertovat 
mahdollisimman tarkoin, onko tuetusta 
toimenpiteestä apua suunniteltujen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin liittyvät tulos- ja 
tuotosindikaattorit voivat koskea unionin 
lainsäädäntöön perustuvissa kansallisissa 
ympäristö- ja ilmastosuunnittelun 
välineissä vahvistettuja tukitoimia. YMP:n 
tavoitteiden saavuttamista olisi arvioitava 
myös sellaisten indikaattorien perusteella, 
jotka liittyvät YMP:n aiheuttamiin 
vaikutuksiin unionin kehitystavoitteisiin 
ja kehitysmaihin.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

(75) Osana tuloksellisuus-, seuranta- ja (75) Osana tuloksellisuus-, seuranta- ja 
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arviointikehystä jäsenvaltioiden olisi 
seurattava saavutettua edistystä ja 
raportoitava siitä komissiolle vuosittain. 
Komissio ottaa jäsenvaltioiden toimittamat 
tiedot perustaksi raportoidessaan 
edistymisestä erityistavoitteiden 
saavuttamisessa koko ohjelmakauden ajan 
käyttäen tähän tarkoitukseen joukkoa 
keskeisiä indikaattoreita.

arviointikehystä jäsenvaltioiden olisi 
seurattava saavutettua edistystä ja 
raportoitava siitä komissiolle vuosittain. 
Komissio ottaa jäsenvaltioiden toimittamat 
tiedot perustaksi raportoidessaan 
edistymisestä erityistavoitteiden 
saavuttamisessa koko ohjelmakauden ajan 
käyttäen tähän tarkoitukseen joukkoa 
keskeisiä indikaattoreita. Komission olisi 
julkistettava vuosittain jäsenvaltioilta 
saatavien tietojen perusteella 
maatalouselintarvikkeiden tuotannon ja 
kulutuksen ekologinen jalanjälki EU:ssa.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(75 a) YMP:n seurantajärjestelmää olisi 
täydennettävä unionin sisäisellä 
riippumattomalla järjestelmällä, joka 
vastaanottaa YMP:n haitallisten 
vaikutusten kohteeksi joutuneiden 
henkilöiden tai yhteisöjen valitukset. 
Parlamentin kehitysvaliokunnan ja sen 
kehitystä tukevasta 
politiikkajohdonmukaisuudesta vastaavan 
pysyvän esittelijän tärkeä rooli olisi 
tunnustettava.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 i a) ’kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuudella’ 
unionin velvollisuutta ottaa huomioon 
kehitysyhteistyön tavoitteet 
toimintalinjoissa, joita se panee 
täytäntöön, ja sisäpoliittisten tavoitteiden 
yhteydessä sen velvollisuutta välttää 
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kielteisiä poliittisia toimenpiteitä, jotka 
vaikuttavat haitallisesti unionin 
kehitystavoitteisiin;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 j a)  ’elintarviketurvalla’ ihmisten 
oikeutta terveellisiin ja kulttuuriin 
sopiviin elintarvikkeisiin, jotka on tuotettu 
ekologisesti kestävillä menetelmillä, ja 
ihmisten oikeutta määritellä omat 
elintarvike- ja maatalousjärjestelmänsä.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistetään älykästä, kestävää ja 
monipuolista maatalousalaa, jolla 
varmistetaan elintarviketurva;

a) edistetään pitkäkestoista, 
osallistavaa, kestävää ja monipuolista 
maataloustuotantoa, jolla varmistetaan 
kestävä ja hajautettu pitkän aikavälin 
elintarviketurva, vältetään ylituotantoa ja 
varmistetaan kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuus;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuetaan ympäristönhoitoa ja 
ilmastotoimia ja edistetään unionin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteita;

b) tuetaan ympäristönhoitoa, 
biologista monimuotoisuutta ja 
ilmastotoimia ja täytetään kaikki 
maatalouteen liittyvät unionin ympäristö- 
ja ilmastotavoitteet;
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lujitetaan maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

c) saavutetaan maaseudun 
elinkeinoelämän ja maaseutuyhteisöjen 
tasapainoinen aluekehitys, millä 
lujitetaan maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näitä tavoitteita täydennetään 
monialaisella tavoitteella, jossa 
päämääränä on alan uudenaikaistaminen 
edistämällä ja jakamalla tietämystä, 
innovointia ja digitalisointia 
maataloudessa ja maaseutualueilla sekä 
edistämällä niiden käyttöä.

Nämä tavoitteet pannaan täytäntöön 
tavalla, jolla varmistetaan kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman monialaisten 
tavoitteiden saavuttaminen ja Pariisin 
sopimuksen velvoitteiden noudattaminen. 
Jos asetus johtaa kyseisiin tavoitteisiin, 
sillä pyritään edistämään ja jakamaan 
tietämystä, tekniikoita ja välineitä 
maataloudessa ja maaseutualueilla sekä 
edistämään niiden käyttöä ja 
varmistamaan siirtyminen SEUT-
sopimuksen 11 artiklassa tarkoitettuun 
kestävään kehitykseen.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) annetaan tukea riittävien 
maataloustulojen ja maatilojen 

a) annetaan tukea riittävien 
maataloustulojen ja maatilojen 
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selviytymiskyvyn varmistamiseksi koko 
unionin alueella, jotta saataisiin 
parannettua elintarviketurvaa;

selviytymiskyvyn varmistamiseksi koko 
unionin alueella, jotta varmistetaan pitkän 
aikavälin elintarviketurva ja vältetään 
samalla vahingollisia 
polkumyyntikäytäntöjä;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) parannetaan 
markkinasuuntautuneisuutta ja 
kilpailukykyä, mukaan lukien 
kiinnittämällä enemmän huomiota 
tutkimukseen, teknologiaan ja 
digitalisointiin;

b) parannetaan 
markkinasuuntautuneisuutta edistämällä 
lyhyitä toimitusketjuja ja lisäämällä 
lisäarvoa tuovia tuotteita, kuten 
luonnonmukaisesta maataloudesta 
saatavia tuotteita, ja lisäämällä 
kilpailukykyä, mukaan lukien 
kiinnittämällä enemmän huomiota 
vertaisoppimiseen, tutkimukseen, 
teknologiaan ja digitalisointiin;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista sekä kestävää energiaa;

d) edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista vähentämällä maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti 
Pariisin sopimuksen ja unionin 
ilmastotavoitteiden mukaisesti;

Tarkistus 48

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, osallistavaa 
ja kestävää kasvua, toimintojen ja tulojen 
monipuolistamista, sukupuolten tasa-
arvoa, sosiaalista osallisuutta, köyhyyden 
torjuntaa, paikallista kehitystä 
maaseutualueilla, myös kestävän 
metsänhoidon alalla, parannetaan julkisia 
peruspalveluja ja edistetään sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta;

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) parannetaan tapaa, jolla EU:n 
maatalous vastaa ravintoa ja terveyttä 
koskeviin uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, 
ravitseva ja kestävän kehityksen mukainen 
ravinto, elintarvikejäte sekä eläinten 
hyvinvointi.

i) parannetaan tapaa, jolla EU:n 
maatalous vastaa ravintoa ja terveyttä 
koskeviin uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, 
ravitseva, korkealuokkainen ja kestävän 
kehityksen mukainen ravinto, 
elintarvikejäte sekä ympäristön kestävyys 
ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen 
samalla, kun vaikutetaan kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman täytäntöönpanoon.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) Kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuus: otetaan 
kehitysyhteistyön tavoitteet 
järjestelmällisesti huomioon ja vältetään 
unionin politiikkojen kielteisiä ulkoisia 
vaikutuksia kehitysmaihin ja niiden 
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väestöön.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Unionin ja jäsenvaltioiden tavoitteet

1. Edellä 5 ja 6 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti 
yhdistettyjen YMP:n 
strategiasuunnitelmien on johdettava:
a) viljelijöiden, 
maataloustyöntekijöiden ja alaan 
liittyvien työpaikkojen määrän 
nettolisäykseen maaseutualueilla;
b) maatalousalaan liittyvien 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähennykseen vuoteen 2027 mennessä;
c) biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttämiseen ja tämän 
suuntauksen kääntämiseen;
d) mikrobilääkeresistenssin 
leviämisen pysäyttämiseen ja tämän 
suuntauksen kääntämiseen;
e) pölyttäjien, lintujen ja hyönteisten 
vähenemisen pysäyttämiseen ja tämän 
suuntauksen kääntämiseen;
f) viljelykasvien ja eläinten sisäisen 
ja välisen geneettisen monimuotoisuuden 
lisäämiseen;
g) elävien eläinten viennin 
vähenemiseen;
h) maatalousalan aiheuttaman ilman 
ja veden pilaantumisen vähenemiseen;
i) pysyvän nurmen pinta-alan 
säilyttämiseen ja lisäämiseen;
j) torjunta-aineiden käytön 
vähenemiseen direktiivin 2009/128/EY 
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mukaisesti.
2. Jäsenvaltioiden on 
strategiasuunnitelmiensa luonnoksissa 
osoitettava, miten ne aikovat edistää näitä 
tavoitteita, ja ehdotettava tarkkoja 
kansallisia tavoitteita.
3. Komissio varmistaa V osaston 
III luvussa kuvatun menettelyn 
mukaisesti, että kansallisten tavoitteiden 
yhdistelmä mahdollistaa 1 kohdassa 
vahvistetun unionin tavoitteen 
saavuttamisen ja että jäsenvaltioiden 
suunnittelemat tukitoimet ovat niiden 
kansallisten tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta riittäviä. Tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi 
komissio varmistaa, että jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet vastaavat kansalliset 
tavoitteet.

Perustelu

Unionin laajuisten vähimmäistavoitteiden määrittely on tarpeen sen varmistamiseksi, että 
tämän asetuksen yleiset tavoitteet täytetään.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 

johdonmukaisuus
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimissa noudatetaan kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuutta, oikeutta kehitykseen 
ja oikeutta ruokaan koskevia unionin 
sitoumuksia. 
2. Jäsenvaltioiden toimilla on 
edistettävä kestävän kehityksen Agenda 
2030 -toimintaohjelmassa asetettujen 
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tavoitteiden saavuttamista, erityisesti 
kestävän kehityksen tavoitteiden 2, 10, 12 
ja 13 saavuttamista. Tästä syystä YMP:llä 
on
i) edistettävä unionissa ja sen 
kumppanimaissa monipuolista ja kestävää 
maataloutta sekä kestokykyisiä 
agroekologisia menetelmiä;
ii) edistettävä siementen, 
viljelykasvien sekä tuotantoeläinten ja 
kesytettyjen eläinten sekä läheisten 
luonnonvaraisten lajien geneettisen 
monimuotoisuuden ylläpitämistä 
unionissa ja sen kumppanimaissa;
iii) edistettävä pientilallisten ja 
pienten maatalousyritysten, erityisesti 
naisviljelijöiden, maanviljelyä 
harjoittavien alkuperäiskansojen ja 
paimentolaisten mahdollisuuksien 
hyödyntämistä unionissa ja sen 
kumppanimaissa;
iv) edistettävä paikallisten 
elintarvikejärjestelmien ja kansallisten ja 
alueellisten markkinoiden kehittämistä 
unionissa ja sen kumppanimaissa 
tavoitteena minimoida riippuvuus 
tuontielintarvikkeista ja lyhentää 
elintarvikeketjuja;
v) lakkautettava kaupan käytännöt, 
jotka vääristävät maailmanlaajuista 
kauppaa maatalousmarkkinoilla;
vi) katettava täysimääräisesti 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevat toimenpiteet;
vii) kunnioitettava Pariisin 
ilmastosopimusta; maatalouden kauppaa 
koskevat säännöt eivät saisi estää 
resurssien kestävään käyttöön siirtymistä 
tai monenvälisiä ilmastotavoitteita.
3. Jäsenvaltioiden ja komission on 
seurattava YMP:n täytäntöönpanoa ja 
varmistettava, että YMP:n 
strategiasuunnitelmat eivät vaikuta 
kielteisesti paikallisiin 
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maatalousmarkkinoihin ja paikallisiin 
tuottajiin kehitysmaissa. Seurantaa 
koskevat säännökset esitetään 119 a 
artiklassa.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
9 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 9 b artikla
Yhdenmukaisuus Pariisin sopimuksen 

kanssa
1. YMP:n strategiasuunnitelmien 
tavoitteet on pyrittävä toteuttamaan 
Pariisin sopimuksen mukaisesti ja niin, 
että saavutetaan sopimuksessa asetetut 
maailmanlaajuiset tavoitteet ja 
noudatetaan unionin ja jäsenvaltioiden 
kansallisesti määritellyissä panoksissa 
kuvattuja sitoumuksia.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden strategiasuunnitelmat ovat 
liitteessä XI tarkoitetuissa säädöksissä tai 
näiden pohjalta esitettyjen pitkän 
aikavälin kansallisten tavoitteiden ja 
2 kohdassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisia.
3. Komissio varmistaa ennen 
strategiasuunnitelmien hyväksymistä, että 
ne ovat tässä artiklassa asetettujen 
tavoitteiden mukaisia.

Perustelu

Jäsenvaltioiden on kehitettävä välineitä, joilla EU:n rahastot mukautetaan normeihin, joissa 
mennään pelkkiä ympäristönäkökohtia pidemmälle. Tuotantomallien käsittely (joka voi 
vaikuttaa myös kulutusmalleihin) on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että koko unioni ei 
institutionalisoi ylituotantoa (kuten tähän mennessä on tapahtunut).

Tarkistus 54
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maatilojen neuvontapalvelut 
kattavat taloudelliset, ympäristöön liittyvät 
ja yhteiskunnalliset näkökohdat sekä 
tarjoavat tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää ajantasaista teknologista ja 
tieteellistä tietoa. Ne sisällytetään toisiinsa 
liittyviin palveluihin, joissa on mukana 
maatilaneuvojia, tutkijoita, 
viljelijäjärjestöjä ja muita asiaan liittyviä 
sidosryhmiä ja jotka muodostavat 
maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmän, jäljempänä ’AKIS-
järjestelmä’.

2. Maatilojen neuvontapalvelut 
kattavat taloudelliset, ympäristöön liittyvät 
ja yhteiskunnalliset näkökohdat sekä 
tarjoavat tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää ajantasaista teknologista ja 
tieteellistä tietoa. Ne sisällytetään toisiinsa 
liittyviin palveluihin, joissa on mukana 
maatilaneuvojia, tutkijoita, 
viljelijäjärjestöjä ja muita asiaan liittyviä 
sidosryhmiä ja jotka muodostavat 
maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmän, jäljempänä ’AKIS-
järjestelmä’. Kehitysyhteistyöalan 
asiantuntijoilla on oltava mahdollisuus 
jatkuvaan tiedonvaihtoon AKIS-
järjestelmän kanssa, jotta voidaan 
helpottaa tietämyksen ja parhaiden 
käytäntöjen siirtoa kehitysmaihin.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 f a) kestävät maatalouskäytännöt, 
joiden avulla voidaan säilyttää 
ekosysteemit, vahvistaa kykyä sopeutua 
ilmastonmuutokseen ja parantaa 
vähitellen maan ja maaperän laatua 
kestävän kehityksen tavoitteen 2 
alatavoitteiden mukaisesti.

Perustelu

Viljelijöiden ja YMP:n rahastoista tukea saavien tahojen kouluttaminen kestävän kehityksen 
tavoitteen 2 alatavoitteiden täytäntöönpanon yhteydessä sisältyy unionin sitoumukseen 
käsitellä ilmastokysymyksiä sekä Agenda 2030:een.

Tarkistus 56
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Neuvojia on koulutettava 
levittämään parempaa ymmärrystä 
YMP:n maailmanlaajuisesta 
vaikutuksesta.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuotantosidonnainen tulotuki; a) tuotantosidonnainen tulotuki 
kauppaa vääristävien tukien poistamista 
koskevien WTO:n vaatimusten 
soveltamisalan puitteissa;

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on säädettävä 
vapaaehtoisten ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmien, jäljempänä 
’ekojärjestelmät’, tuesta tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltion on asteittain lisättävä 
ilmasto- ja ympäristöjärjestelmien, 
jäljempänä ’ekojärjestelmät’, tukea tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Laatiessaan YMP:n 
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strategiasuunnitelmiaan jäsenvaltioiden 
on asetettava etusijalle viljelyjärjestelmät, 
jotka tuottavat tehokkaasti monia etuja 6 
artiklan 1 kohdan tavoitteiden 
saavuttamiseksi, kuten pysyvien laidunten 
parempi hoito, maisemapiirteet ja 
luonnonmukainen maanviljely.

Perustelu

Ekojärjestelmistä tuettavien toimenpiteiden soveltamisala on määriteltävä paremmin. 
Jäsenvaltioilla pitää olla mahdollisuus valita joustavasti käytäntöjä, jotka on hyvin sopeutettu 
niiden alueelle, mutta on asetettava etusijalle sellaisten viljelyjärjestelmien tukeminen, jotka 
koostuvat useista viljelykäytännöistä, jotta ekojärjestelmien vaikutus ilmastoon ja 
ympäristöön on mahdollisimman suuri. Lisäksi tukemalla olemassa olevia 
sertifiointijärjestelmiä jäsenvaltiot voivat varmistaa, että ekojärjestelmien hallinto on 
yksinkertaisempaa.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltio ehdottaa 106 
artiklan mukaisessa 
strategiasuunnitelmassaan vapaaehtoista 
tuotantosidonnaista tukea, komissio 
varmistaa, että
a) tuki on vahingon tuottamisen 
välttämistä koskevan periaatteen 
mukainen;
b) tuki on selvästi tarpeen tai siitä on 
hyötyä ympäristöön tai yhteiskuntaan 
liittyvistä syistä, mikä voidaan osoittaa 
empiirisin ja riippumattomasti 
todennettavin todistein;
c) tukea käytetään unionin 
elintarviketurvan tarpeisiin eikä se 
vääristä sisämarkkinoita tai 
kansainvälisiä markkinoita;
d) tuotantosidonnaisen tulotuen 
myöntäminen ei johda kaupan alalla 
tuloksiin, joilla on haitallinen vaikutus 
maatalouselintarvikealan investointien, 
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tuotannon ja jalostuksen kehitykseen 
kumppaneina olevissa kehitysmaissa;
e) vapaaehtoista tuotantosidonnaista 
tukea ei saa myöntää markkinoilla, joilla 
on ylituotannosta tai ylitarjonnasta 
johtuva kriisi;

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissiolle siirretään tarvittaessa 
valta antaa 138 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa tätä asetusta 
täydennetään toimenpiteillä, jotka 
jäsenvaltiot hyväksyvät 
tuotantosidonnaista tulotukea 
käyttäessään, jotta kehitysmaihin 
kohdistuvat haittavaikutukset voitaisiin 
poistaa.

Tarkistus 62

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, 

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, 
mukaan lukien luonnonmukainen 
maatalous, jotka ylittävät täydentävien 
ehtojen järjestelmässä vahvistetut 
vaatimukset, jos ne ovat tärkeitä 
taloudellisista, yhteiskunnallisista tai 
ympäristöön liittyvistä syistä: vilja, 
öljysiemenet, valkuaiskasvit, palkokasvit, 
pelkästään rehuksi tarkoitetut palkokasvit, 
pellava, hamppu, riisi, pähkinät, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, oliiviöljy, 



AD\1176613FI.docx 45/60 PE629.646v02-00

FI

lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan 
korvata fossiilisia materiaaleja.

silkkiäistoukat, kuivarehu, humala, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset ja 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
58 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

58 a artikla
Palkokasviala

Palkokasvialan tavoitteet
Jäsenvaltion on palkokasvialalla pyrittävä 
seuraaviin tavoitteisiin:
a) järjestelmän on lisättävä kestävää 
palkokasvien tuotantoa ja kulutusta 
kaikkialla unionissa, jotta omavaraisuutta 
voitaisiin lisätä liitteessä I asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti;
b) unionilta taloudellista tukea saavat 
viljelyskelpoiset palkokasvit ovat osa 
viljelykiertoa vähintään kolmen vuoden 
ajan tai osa lajisekoitusta peltoalalla 
olevalla lyhytikäisellä nurmella; 
viljelykierron on oltava yhteensopiva 
28 artiklassa tarkoitettujen ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmien, jäljempänä 
’ekojärjestelmät’, kanssa, joissa voidaan 
palkita vähintään neljän vuoden 
viljelykierrosta; järjestelmässä voidaan 
palkita myös aluskasvien viljelystä tai 
sekaviljelystä, joista ei palkita muissa 
toimenpiteissä;
c) tukea voidaan myöntää myös 
laiduntamiseen laitumilla, joissa lajien 
monimuotoisuus on suuri, tai rehun 
niittämiseen niityiltä, joissa lajien 
monimuotoisuus on suuri, jos kyseessä on 
pysyvä laidun, jonka nurmella kasvaa 
palkokasveja ja jota ei kynnetä tai kylvetä 
uudelleen;
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d) tässä artiklassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden on oltava ilmastoa ja 
ympäristöä koskevien EU:n sitoumusten 
ja lainsäädännön mukaisia eikä niistä saa 
aiheutua suoraa tai välillistä maankäytön 
muutosta, ja niillä on oltava aidosti 
myönteinen vaikutus kaikkiin 
kasvihuonekaasupäästöihin biosfäärin 
hallintaa koskevan GLOBIOM-mallin 
mukaisesti;
e) palkokasvien monokulttuuria tai 
jatkuvaa viljelyä ei pitäisi tukea näillä 
maksuilla;
f) vähennetään riippuvuutta 
soijapitoisista väkirehuseoksista, 
erityisesti sellaiselta viljelymaalta peräisin 
olevasta soijasta, jolla metsiä on äskettäin 
hävitetty tai muokattu, kestävän 
kehityksen tavoitteen 15, metsäkadon 
pysäyttämistä koskevan EU:n 
sitoumuksen ja yksityisten yritysten 
nykyisten metsäkadon pysäyttämistä 
koskevien sitoumusten mukaisesti;
g) suljetaan ravinnekiertojärjestelmiä 
ja tiivistetään niitä paikallisten ja 
alueellisten vesistöalueiden mittakaavassa 
vesipuitedirektiivin mukaisesti;
h) edistetään elintarvikkeiden ja 
rehujen sekä paikallisesti mukautettujen, 
vähän tuotantopanoksia vaativien 
siemenlajikkeiden paikallisia ja alueellisia 
markkinoita.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) bioenergiatuotantoon tehtävät 
investoinnit, jotka eivät ole asetuksessa 
vahvistettujen uusiutuvaa energiaa 
koskevien kestävyysperusteiden mukaisia, 
mukaan lukien tiettyjen raaka-aineiden 
rajoittaminen.
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä 
riskinhallintavälineiden tuki tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltion on myönnettävä 
riskinhallintavälineiden tuki tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin ottaen samalla huomioon 
mahdolliset haitalliset vaikutukset, jotka 
kohdistuvat kumppaneina olevien 
kehitysmaiden maatalouselintarvikealan 
investointeihin sekä tuotannon ja 
jalostuksen kehittämiseen.  

Tarkistus 66

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 
saavat olla enintään 10 prosenttia liitteessä 
VII vahvistetuista määristä.

Edellä III osaston II luvun 2 jakson 1 
alajaksossa tarkoitetun tuotantosidonnaisen 
tulotuen tukitoimien alustavat määrärahat 
saavat olla enintään 5 prosenttia liitteessä 
VII vahvistetuista määristä.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen perusteella 
käyttämällä yksinkertaisia ja yhteisiä 
menetelmiä, miten toimintapolitiikalla 
edistetään ilmastonmuutoksen liittyviä 
tavoitteita.

1. Komissio arvioi jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen perusteella 
käyttämällä yksinkertaisia, tarkkoja ja 
yhteisiä menetelmiä, miten 
toimintapolitiikalla edistetään 
ilmastonmuutoksen liittyviä tavoitteita.
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Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 1 a. On teetettävä riippumattomia 
tieteellisiä tutkimuksia, joiden avulla 
määritetään jäsenvaltioiden toteuttamien 
erilaisten toimien osuus 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisessä tai kasvihuonekaasujen 
sitomisessa.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 1 b. Näiden tutkimusten perusteella 
komissio ehdottaa seurantamenetelmää, 
jolla varmistetaan, että
a) ilmastoon liittyviksi menoiksi 
lasketaan ainoastaan menot, jotka 
aiheutuvat päästöjen vähentämistä ja 
niiden sitomista merkittävästi edistävistä 
toimista;
b) prosenttiosuus kulloisistakin 
ympäristöön liittyviksi menoiksi 
katsotuista menoista on suhteessa 
kasvihuonekaasupäästöjä tai 
kasvihuonekaasujen sitomista koskevan 
toiminnan tosiasialliseen myönteiseen 
vaikutukseen;
c) sellaisista toimista aiheutuvat 
menot, joilla on kielteinen vaikutus 
kasvihuonekaasupäästöihin ja niiden 
sitomiseen, vähennetään ilmastoon 
liittyvistä kokonaismenoista samanlaisella 
menetelmällä.

Perustelu

YMP:tä koskevista komission ehdotuksista antamassaan kertomuksessa Euroopan 
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tilintarkastustuomioistuin kutsui ilmastonmuutostavoitteisiin liittyvää YMP:n arvioitua 
panosta epärealistiseksi. Panos on laskettava toimi kerrallaan toimien tosiasiallisen 
vaikutuksen perusteella. Tämä vaikutus mitataan vertaisarvioiduissa tieteellisissä 
tutkimuksissa.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelman laatimisesta 
vastaavan elimen on varmistettava, että 
kehitysyhteistyön toimivaltaiset 
viranomaiset osallistuvat tosiasiallisesti 
YMP:n strategiasuunnitelman 
laatimiseen ja täytäntöönpanon 
seurantaan, jotta se voidaan 
yhdenmukaistaa jäsenvaltion ja unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan kanssa.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) talouselämän eturyhmät ja 
työmarkkinaosapuolet;

b) talouselämän ja ympäristöalan 
eturyhmät ja työmarkkinaosapuolet;

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asianomaiset 
kansalaisyhteiskuntaa edustavat elimet ja 

c) asianomaiset 
kansalaisyhteiskunnan etuja edustavat 
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tarvittaessa sosiaalisen osallisuuden, 
perusoikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastuussa 
olevat elimet.

elimet, erityisesti kansalaisjärjestöt, ja 
tarvittaessa asianomaiset sosiaalisen 
osallisuuden, perusoikeuksien, sukupuolten 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastuussa olevat elimet.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on otettava kyseiset 
kumppanit mukaan YMP:n 
strategiasuunnitelmien valmisteluun.

Jäsenvaltion on otettava kyseiset 
kumppanit mukaan YMP:n 
strategiasuunnitelmien valmisteluun. 
Jäsenvaltion on otettava kyseiset 
kumppanit mukaan YMP:n 
strategiasuunnitelmien valmisteluun.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f 
alakohdassa tarkoitettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden osalta 
arvioinnissa on otettava huomioon 
kansalliset ympäristö- ja 
ilmastosuunnitelmat, jotka perustuvat 
liitteessä XI tarkoitettuihin säädöksiin.

Edellä 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f 
alakohdassa tarkoitettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden osalta 
arvioinnissa on otettava huomioon 
kansalliset ympäristö- ja 
ilmastosuunnitelmat, jotka perustuvat 
liitteessä XI tarkoitettuihin säädöksiin, 
Pariisin sopimuksen tavoitteet ja tavoitteet 
vähentää EU:n maatalouteen liittyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia 
vuoteen 2027 mennessä.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) selvitys siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelman ympäristö- ja 
ilmastoarkkitehtuurin on tarkoitus edistää 
pitkän aikavälin kansallisia tavoitteita, 
jotka vahvistetaan liitteessä XI 
tarkoitetuissa säädöksissä tai johtuvat 
niistä;

b) selvitys siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelman ympäristö- ja 
ilmastoarkkitehtuurin on tarkoitus edistää 
pitkän aikavälin kansallisia tavoitteita, 
jotka vahvistetaan liitteessä XI 
tarkoitetuissa säädöksissä tai johtuvat 
niistä, Pariisin sopimuksen tavoitteita ja 
tavoitetta vähentää EU:n maatalouteen 
liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä 30 
prosenttia vuoteen 2027 mennessä;

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kuvaus siitä, miten 13 artiklassa 
tarkoitetut neuvontapalvelut sekä tutkimus- 
ja YMP-verkostot toimivat yhdessä AKIS-
järjestelmän puitteissa ja miten neuvonnan 
ja innovoinnin tukipalvelut tarjotaan;

ii) kuvaus siitä, miten 13 artiklassa 
tarkoitetut neuvontapalvelut sekä tutkimus- 
ja YMP-verkostot toimivat yhdessä AKIS-
järjestelmän puitteissa, miten neuvonnan ja 
innovoinnin tukipalvelut tarjotaan ja miten 
mahdollistetaan se, että 
kehitysyhteistyöalan asiantuntijat voivat 
vaihtaa jatkuvasti tietoja AKIS-
järjestelmän kanssa;

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 

2. suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, myös 
SEUT-sopimuksen 208 artiklan, ja tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
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vääristymiseen sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen 
taakka. Arvioinnissa keskitytään erityisesti 
YMP:n strategiasuunnitelmassa esitetyn 
strategian tarkoituksenmukaisuuteen, 
vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin tavoitteisiin, 
tukitoimiin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman erityistavoitteisiin 
ehdotettujen tukitoimien avulla ja 
perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin.

moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen, tämän asetuksen 
liitteessä XI tarkoitetuissa 
lainsäädäntövälineissä asetettujen tai 
niistä johtuvien, jo vakiintuneiden 
pitkäaikaisten kansallisten tavoitteiden 
täyttäminen sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen taakka 
ja se, miten toimivaltaisten viranomaisten 
ja muiden sidosryhmien osallisuus 
otetaan huomioon 94 artiklan mukaisesti. 
Arvioinnissa keskitytään erityisesti YMP:n 
strategiasuunnitelmassa esitetyn strategian 
tarkoituksenmukaisuuteen, vastaaviin 
erityistavoitteisiin, tulosindikaattorein 
mitattaviin tavoitteisiin, tukitoimiin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen 
YMP:n strategiasuunnitelman 
erityistavoitteisiin ehdotettujen tukitoimien 
avulla ja perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 208 artikla velvoittaa EU:n ottamaan huomioon 
”kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet toteuttaessaan muita sellaisia politiikkoja, jotka voivat 
vaikuttaa kehitysmaihin”.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on päätettävä 
seurantakomitean kokoonpanosta ja 
huolehdittava asiaankuuluvien 
viranomaisten, välittävien elinten ja 94 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
kumppanien edustajien tasapainoisesta 
edustuksesta.

Jäsenvaltion on päätettävä 
seurantakomitean kokoonpanosta ja 
huolehdittava asiaankuuluvien 
viranomaisten, välittävien elinten ja 94 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
kumppanien edustajien tasapainoisesta 
edustuksesta. Mainitun 94 artiklan 2 ja 2 
a kohta olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon.

Tarkistus 79
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Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tilanteen mukaan edistyminen 
viranomaisten ja tuensaajien hallinnollisten 
valmiuksien kehittämisessä.

f) tilanteen mukaan edistyminen 
viranomaisten ja tuensaajien sekä 94 
artiklan mukaisesti 
kansalaisyhteiskunnan ja elinten 
hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on perustettava 
yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen 
verkosto, jäljempänä ’kansallinen YMP-
verkosto’, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla toimivien kansallisen 
tason organisaatioiden ja hallintojen, 
neuvonantajien, tutkijoiden ja muiden 
innovaatiotoimijoiden verkostoitumista 
varten viimeistään 12 kuukautta sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
YMP:n strategiasuunnitelman.

1. Jäsenvaltion on perustettava 
yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen 
verkosto, jäljempänä ’kansallinen YMP-
verkosto’, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla toimivien kansallisen 
tason organisaatioiden ja hallintojen, 
neuvonantajien, tutkijoiden ja muiden 
innovaatiotoimijoiden verkostoitumista 
varten viimeistään 12 kuukautta sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
YMP:n strategiasuunnitelman. 
Tiedonvaihdosta asiantuntijoiden kanssa 
on säädettävä kehitysyhteistyön alalla 
tietoisuuden lisäämiseksi ja tietämyksen 
ja parhaiden käytäntöjen siirtämisen 
helpottamiseksi.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 b a) suunnitelmassa määritettyjen 
toimenpiteiden johdonmukaisuus unionin 
kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa.



PE629.646v02-00 54/60 AD\1176613FI.docx

FI

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanoa ja YMP:n 
strategiasuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista seuraavat 
hallintoviranomainen ja seurantakomitea 
käyttäen apunaan tuotos- ja 
tulosindikaattoreita.

YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanoa ja YMP:n 
strategiasuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista seuraavat 
hallintoviranomainen ja seurantakomitea 
käyttäen apunaan tuotos- ja 
tulosindikaattoreita. Komissio julkistaa 
vuosittain jäsenvaltioilta saatavien 
tietojen perusteella 
maatalouselintarvikkeiden tuotannon ja 
kulutuksen ekologisen jalanjäljen EU:ssa.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
119 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

119 a artikla
Kehitykseen vaikuttavien toimien 
johdonmukaisuuden seuranta ja 

riippumaton järjestelmä valitusten 
vastaanottamista varten

1. Edellä 6 artiklan 3 kohdassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista 
on myös analysoitava, seurattava ja 
arvioitava kestävän kehityksen tavoitteita 
koskevilla indikaattoreilla, jotka liittyvät 
YMP:n, YMP:n strategiasuunnitelmien ja 
tuettujen toimien aiheuttamiin 
seurauksiin unionin kehitystavoitteille ja 
kehitysmaille.
2. Unioni ja sen jäsenvaltiot 
laajentavat EU:n markkinoiden 
seurantakeskusten toimeksiantoa ja 
kehittävät menetelmäkehyksen YMP:n 
kehitysmaille aiheuttamien vaikutusten 
seuraamiseksi, erityisesti aloilla, jotka 
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kumppanimaa on todennut 
arkaluonteisiksi, ja/tai sellaisten alojen 
tuotteisiin, joille on myönnetty 
tuotantosidonnaista tukea ja joihin 
sovelletaan kriisinhallintatoimenpiteitä.
3. Arviointi perustuu myös unionin 
kumppaneina olevien kehitysmaiden 
hallitusten, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen sekä muiden toimijoiden 
toimittamiin tietoihin.
4. Komissio toimittaa neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille vuotuisen 
kertomuksen, jossa tuodaan esiin 
arvioinnin tulokset, saadut tiedot ja niiden 
perusteella toteutettavat EU:n toimet.
5. Komissiolle siirretään tämän 
asetuksen 138 artiklan mukaisesti valta 
hyväksyä tätä asetusta täydentäviä 
delegoituja säädöksiä, joiden sisältämissä 
säännöissä määritellään asianmukaiset 
toimenpiteet, joilla analysoidaan, 
seurataan ja arvioidaan YMP:n, YMP:n 
strategiasuunnitelmien ja tukitoimien 
vaikutuksia unionin kehitystavoitteisiin ja 
kehitysmaihin ottaen huomioon 
asiaankuuluvat kansainväliset aloitteet, 
etenkin oikeutta ruokaan käsittelevän 
YK:n erityisedustajan, FAO:n ja 
elintarviketurvakomitean aloitteet.
6. YMP:n seurantajärjestelmää on 
täydennettävä unionin sisäisellä 
riippumattomalla järjestelmällä, joka 
vastaanottaa YMP:n haitallisten 
vaikutusten kohteeksi joutuneiden 
henkilöiden tai yhteisöjen valitukset. 
Valitukset ottaa vastaan parlamentin 
pysyvä kehitystä tukevasta 
politiikkajohdonmukaisuudesta vastaava 
esittelijä ja komission maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen pääosaston 
kuulemismenettelystä vastaava 
neuvonantaja. Valituksen esittäjä tai 
kolmannet osapuolet voivat esittää 
todisteita.
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Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
119 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

119 b artikla
Sosiaalinen turvalauseke

 Kyseisten väestöryhmien tai maiden on 
voitava käyttää sosiaalista 
turvalauseketta, jos YMP vaikuttaa 
kielteisesti pitkän aikavälin 
elintarviketurvaan ja aiheuttaa vakavia 
ongelmia pienviljelijöille.

Perustelu

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries 
depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and 
policy choices in the partner countries. Hence, regular assessment is required to receive 
evidence from within the partner countries and to take into account international 
developments in this area. A social safeguard clause may be based on the precedent of Article 
25(2b) of the European Partnership Agreement Cariforum-EU, which states that a safeguard 
measure may be taken when a product is being imported into the territory of the other Party 
in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause 
disturbances in a sector of the economy, particularly where these disturbances produce major 
social problems

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2023 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2023 toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä III 
osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle YMP:n strategiasuunnitelman 
edellisen varainhoitovuoden 
täytäntöönpanoa koskeva vuotuinen 
tuloksellisuuskertomus ottaen huomioon 
sen ulkoiset ja sisäiset vaikutukset 
viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2023 ja 
tämän jälkeen vuosittain viimeistään 
15 päivänä helmikuuta, aina vuoteen 2030 
asti. Vuonna 2023 toimitettava kertomus 
kattaa varainhoitovuodet 2021 ja 2022. 
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tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

Edellä III osaston II luvussa tarkoitettujen 
suorien tukien osalta kertomus koskee 
ainoastaan varainhoitovuotta 2022.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 208 artikla velvoittaa EU:n ottamaan huomioon 
”kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet toteuttaessaan muita sellaisia politiikkoja, jotka voivat 
vaikuttaa kehitysmaihin”.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään komissiolle valta antaa 4, 
7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 
78, 81, 104, 119 a ja 141 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä 
seitsemäksi vuodeksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän seitsemän vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 4, 7, 12, 15, 
23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 ja 
141 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 4, 7, 12, 15, 
23, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 
104, 119 a ja 141 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
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siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä 
päivää seuraavana päivänä, jona sitä 
koskeva päätös julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevien 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 ja 141 
artiklan mukaisesti annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevien 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119 
a ja 141 artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.
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