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Tarkistus 25
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 26
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien julistuksen pienviljelijöiden 
ja muiden maaseudulla työskentelevien 
henkilöiden oikeuksista,

Or. de

Tarkistus 27
Doru-Claudian Frunzulică

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 
koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 
hyväksytyssä komission tiedonannossa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 

(1) Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 
koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 
hyväksytyssä komission tiedonannossa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
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alueiden komitealle todetaan, että yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, 
olisi reagoitava tehokkaammin 
tulevaisuuden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, 
kasvua ja investointeja, torjumalla 
ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen 
sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos 
laboratorioista pelloille ja markkinoille. 
YMP:ssa olisi käsiteltävä myös 
kansalaisilla kestävän maataloustuotannon 
osalta olevia huolenaiheita.

alueiden komitealle todetaan, että yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, 
olisi reagoitava tehokkaammin 
tulevaisuuden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin sekä parannettava 
viljelijöiden asemaa arvoketjussa
edistämällä työllisyyttä, kasvua ja 
maaseutualueiden yritystoimintaa 
kehittäviä investointeja, edistämällä 
sosiaalista osallisuutta, pienentämällä eri 
alueiden välistä kehitysvajetta, torjumalla 
ilmastonmuutosta ja teknologista 
muutosta, sopeutumalla niihin sekä 
tuomalla tutkimus ja innovointi ulos 
laboratorioista pelloille ja markkinoille. 
YMP:ssa olisi käsiteltävä myös 
kansalaisilla kestävän maataloustuotannon 
ja elintarviketurvallisuuden osalta olevia 
huolenaiheita sekä vaalittava kestävää 
kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, 
maaperän ja ilman, tehokasta hoitoa.

Or. en

Tarkistus 28
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 
koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 
hyväksytyssä komission tiedonannossa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle todetaan, että yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, 
olisi reagoitava tehokkaammin 
tulevaisuuden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, 
kasvua ja investointeja, torjumalla 
ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen 
sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos 
laboratorioista pelloille ja markkinoille. 
YMP:ssa olisi käsiteltävä myös 

(1) Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 
koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 
hyväksytyssä komission tiedonannossa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle todetaan, että yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, 
olisi reagoitava tehokkaammin 
tulevaisuuden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, 
kasvua ja investointeja, torjumalla 
ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen 
sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos 
laboratorioista pelloille ja markkinoille. 
YMP:ta olisi myös uudistettava 
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kansalaisilla kestävän 
maataloustuotannon osalta olevia 
huolenaiheita.

perinpohjaisesti, sen periaatteita olisi 
tarkistettava kokonaisuudessaan, ja sen 
tavoitteeksi olisi asetettava ennen kaikkea 
kestävä ja torjunta-aineeton maatalous, 
joka mahdollistaa kohtuulliset tulot 
viljelijöille ja turvaa terveellisten 
elintarvikkeiden saannin väestölle.

Or. fr

Tarkistus 29
Stefan Gehrold

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 
koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 
hyväksytyssä komission tiedonannossa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle todetaan, että yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, 
olisi reagoitava tehokkaammin 
tulevaisuuden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, 
kasvua ja investointeja, torjumalla 
ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen 
sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos 
laboratorioista pelloille ja markkinoille. 
YMP:ssa olisi käsiteltävä myös 
kansalaisilla kestävän maataloustuotannon 
osalta olevia huolenaiheita.

(1) Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 
koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 
hyväksytyssä komission tiedonannossa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle todetaan, että yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, 
olisi reagoitava tehokkaammin 
tulevaisuuden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, 
kasvua ja investointeja, torjumalla 
ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen 
sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos 
laboratorioista pelloille ja markkinoille. 
Tiedonannossa painotetaan myös YMP:n 
maailmanlaajuista ulottuvuutta ja 
todetaan, että unioni on sitoutunut 
kestävää kehitystä tukevaan 
politiikkajohdonmukaisuuteen. YMP:ssa 
olisi käsiteltävä myös kansalaisilla 
kestävän maataloustuotannon osalta olevia 
huolenaiheita.

Or. en

Tarkistus 30
Maria Noichl
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 
koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 
hyväksytyssä komission tiedonannossa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle todetaan, että yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, 
olisi reagoitava tehokkaammin 
tulevaisuuden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, 
kasvua ja investointeja, torjumalla 
ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen 
sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos 
laboratorioista pelloille ja markkinoille. 
YMP:ssa olisi käsiteltävä myös 
kansalaisilla kestävän maataloustuotannon 
osalta olevia huolenaiheita.

(1) Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 
koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 
hyväksytyssä komission tiedonannossa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle todetaan, että yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, 
olisi reagoitava tehokkaammin 
tulevaisuuden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, 
kasvua ja investointeja, torjumalla 
ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen 
sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos
laboratorioista pelloille ja markkinoille. 
YMP:ssa olisi käsiteltävä myös 
kansalaisilla kestävän maataloustuotannon 
ja sen kolmansiin maihin ja erityisesti 
kehitysmaihin ulottuvien vaikutuksien 
osalta olevia huolenaiheita.

Or. de

Tarkistus 31
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 
koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 
hyväksytyssä komission tiedonannossa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle todetaan, että yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, 
olisi reagoitava tehokkaammin 
tulevaisuuden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, 
kasvua ja investointeja, torjumalla 

(1) Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 
koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 
hyväksytyssä komission tiedonannossa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle on ominaista hyvin 
vahva konservatismi ja siinä todetaan, että 
yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä 
’YMP’, olisi reagoitava tehokkaammin 
tulevaisuuden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, 
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ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen 
sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos 
laboratorioista pelloille ja markkinoille. 
YMP:ssa olisi käsiteltävä myös 
kansalaisilla kestävän maataloustuotannon 
osalta olevia huolenaiheita.

kasvua ja investointeja, torjumalla 
ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen 
sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos 
laboratorioista pelloille ja markkinoille. 
YMP:ssa olisi käsiteltävä myös 
kansalaisilla kestävän maataloustuotannon 
osalta olevia huolenaiheita.

Or. fr

Tarkistus 32
Doru-Claudian Frunzulică

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) kehitetään lisäksi tapaa, jolla 
EU:n maatalous vastaa ravintoa ja 
terveyttä koskeviin uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, 
ravitseva ja kestävän kehityksen 
mukainen ravinto sekä eläinten 
hyvinvointi, ja osallistuu luonnon 
monimuotoisuuden suojelemiseen sekä 
elinympäristöjen ja maisemien 
säilyttämiseen.

Or. en

Tarkistus 33
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) YMP:n nykyistä vaatimusten 
noudattamiseen perustuvaa mallia olisi 
mukautettava siten, että varmistetaan 
aiempaa suurempi keskittyminen tuloksiin 
ja suorituskykyyn. Unionin olisi siis 
vahvistettava politiikan perustavoitteet, 

(3) YMP:n nykyistä vaatimusten 
noudattamiseen perustuvaa mallia olisi 
mukautettava siten, että varmistetaan 
aiempaa suurempi keskittyminen tuloksiin 
ja suorituskykyyn. Unionin olisi siis 
vahvistettava politiikan perustavoitteet, 
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tukitoimien tyypit ja unionin 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava vastuu tavoitteiden 
saavuttamisesta. Tämän vuoksi on tarpeen 
varmistaa toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen, jotta paikalliset olosuhteet ja 
tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon. 
Uuden täytäntöönpanomallin mukaan 
jäsenvaltioiden olisi siis kannettava vastuu 
YMP-tukitoimien räätälöimisestä unionin 
perusvaatimusten mukaisesti, jotta voidaan 
maksimoida niiden vaikutus unionin YMP-
tavoitteisiin ja perustaa ja suunnitella 
tuensaajiin sovellettava 
vaatimustenmukaisuus- ja valvontakehys.

tukitoimien tyypit ja unionin 
perusvaatimukset ottaen huomioon myös 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuus, kun taas 
jäsenvaltioiden olisi kannettava vastuu 
tavoitteiden saavuttamisesta. Tämän vuoksi 
on tarpeen varmistaa 
toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen, jotta paikalliset olosuhteet ja 
tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon. 
Uuden täytäntöönpanomallin mukaan 
jäsenvaltioiden olisi siis kannettava vastuu 
YMP-tukitoimien räätälöimisestä unionin 
perusvaatimusten mukaisesti, jotta voidaan 
maksimoida niiden vaikutus unionin YMP-
tavoitteisiin ja perustaa ja suunnitella 
tuensaajiin sovellettava 
vaatimustenmukaisuus- ja valvontakehys.

Or. de

Tarkistus 34
Doru-Claudian Frunzulică

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

3) YMP:n nykyistä vaatimusten 
noudattamiseen perustuvaa mallia olisi 
mukautettava siten, että varmistetaan 
aiempaa suurempi keskittyminen tuloksiin 
ja suorituskykyyn. Unionin olisi siis 
vahvistettava politiikan perustavoitteet, 
tukitoimien tyypit ja unionin 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava vastuu tavoitteiden 
saavuttamisesta. Tämän vuoksi on tarpeen 
varmistaa toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen, jotta paikalliset olosuhteet ja 
tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon. 
Uuden täytäntöönpanomallin mukaan 
jäsenvaltioiden olisi siis kannettava vastuu 
YMP-tukitoimien räätälöimisestä unionin 
perusvaatimusten mukaisesti, jotta voidaan 
maksimoida niiden vaikutus unionin YMP-

(3) YMP:n nykyistä vaatimusten 
noudattamiseen perustuvaa mallia olisi 
mukautettava siten, että varmistetaan 
aiempaa suurempi keskittyminen tuloksiin 
ja suorituskykyyn. Unionin olisi siis 
vahvistettava politiikan perustavoitteet, 
tukitoimien tyypit ja unionin 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava vastuu tavoitteiden 
saavuttamisesta. Tämän vuoksi on tarpeen 
varmistaa toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen, jotta paikalliset olosuhteet ja 
tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon. 
Uuden täytäntöönpanomallin mukaan 
jäsenvaltioiden olisi siis kannettava vastuu 
YMP-tukitoimien räätälöimisestä omien 
erityistarpeidensa ja unionin 
perusvaatimusten mukaisesti, jotta voidaan 
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tavoitteisiin ja perustaa ja suunnitella 
tuensaajiin sovellettava 
vaatimustenmukaisuus- ja valvontakehys.

maksimoida niiden vaikutus unionin YMP-
tavoitteisiin ja perustaa ja suunnitella 
tuensaajiin sovellettava 
vaatimustenmukaisuus- ja valvontakehys.

Or. en

Tarkistus 35
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) YMP:n nykyistä vaatimusten 
noudattamiseen perustuvaa mallia olisi 
mukautettava siten, että varmistetaan 
aiempaa suurempi keskittyminen tuloksiin 
ja suorituskykyyn. Unionin olisi siis 
vahvistettava politiikan perustavoitteet, 
tukitoimien tyypit ja unionin 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava vastuu tavoitteiden 
saavuttamisesta. Tämän vuoksi on tarpeen 
varmistaa toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen, jotta paikalliset olosuhteet ja 
tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon. 
Uuden täytäntöönpanomallin mukaan 
jäsenvaltioiden olisi siis kannettava vastuu 
YMP-tukitoimien räätälöimisestä unionin 
perusvaatimusten mukaisesti, jotta voidaan 
maksimoida niiden vaikutus unionin YMP-
tavoitteisiin ja perustaa ja suunnitella 
tuensaajiin sovellettava 
vaatimustenmukaisuus- ja valvontakehys.

(3) YMP:n nykyistä vaatimusten 
noudattamiseen perustuvaa mallia olisi 
mukautettava siten, että varmistetaan 
aiempaa suurempi keskittyminen kestävän 
maatalouden periaatteeseen. Unionin olisi 
siis vahvistettava politiikan perustavoitteet, 
tukitoimien tyypit ja unionin 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava vastuu tavoitteiden 
saavuttamisesta. Tämän vuoksi on tarpeen 
varmistaa toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen, jotta paikalliset olosuhteet ja 
tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon. 
Uuden täytäntöönpanomallin mukaan 
jäsenvaltioiden olisi siis kannettava vastuu 
YMP-tukitoimien räätälöimisestä unionin 
perusvaatimusten mukaisesti, jotta voidaan 
maksimoida niiden vaikutus unionin YMP-
tavoitteisiin ja perustaa ja suunnitella 
tuensaajiin sovellettava 
vaatimustenmukaisuus- ja valvontakehys.

Or. fr

Tarkistus 36
Doru-Claudian Frunzulică

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

4) YMP:hen sisältyy erilaisia 
tukitoimia ja toimenpiteitä, joista monet 
sisältyvät Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) .../...[YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osastossa 
tarkoitettuihin YMP:n 
strategiasuunnitelmiin.10. Muissa 
sovelletaan edelleen perinteistä 
vaatimusten noudattamiseen perustuvaa 
logiikkaa. On tärkeää tarjota rahoitus 
kaikille tukitoimille ja toimenpiteille 
YMP:n tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Koska nämä tukitoimet ja toimenpiteet 
ovat tietyiltä osin keskenään samanlaisia, 
niiden rahoituksesta olisi säädettävä 
samoilla säännöksillä. Näillä säännöksillä 
olisi kuitenkin tarvittaessa mahdollistettava 
erilainen käsittely. Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 
1306/201311 hallinnoitiin kahta 
eurooppalaista maatalousrahastoa eli 
Euroopan maatalouden tukirahastoa 
jäljempänä ’maataloustukirahasto’ ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa, jäljempänä 
’maaseuturahasto’. Nämä rahastot olisi 
säilytettävä tässä asetuksessa. Uudistuksen 
laajuuden vuoksi on aiheellista kumota 
asetus (EU) N:o 1306/2013.

4) YMP:hen sisältyy erilaisia 
tukitoimia ja toimenpiteitä, joista monet 
sisältyvät Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) .../...[YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osastossa 
tarkoitettuihin YMP:n 
strategiasuunnitelmiin.10. Muissa 
sovelletaan edelleen perinteistä 
vaatimusten noudattamiseen perustuvaa 
logiikkaa. On tärkeää tarjota rahoitus 
kaikille tukitoimille ja toimenpiteille 
YMP:n tavoitteiden saavuttamiseksi, 
mukaan lukien tuen antaminen riittävien 
maataloustulojen ja maatilojen 
selviytymiskyvyn varmistamiseksi koko 
EU:n alueella, jotta saataisiin 
parannettua elintarviketurvaa, 
kilpailukyvyn parantaminen, viljelijöiden 
aseman kohentaminen, 
ilmastonmuutokseen vaikuttaminen, 
kestävän kehityksen vaaliminen sekä 
työllisyyden, kasvun, sosiaalisen 
osallisuuden ja paikallisen kehityksen 
edistäminen maaseutualueilla. Koska 
nämä tukitoimet ja toimenpiteet ovat 
tietyiltä osin keskenään samanlaisia, niiden 
rahoituksesta olisi säädettävä samoilla 
säännöksillä. Näillä säännöksillä olisi 
kuitenkin tarvittaessa mahdollistettava 
erilainen käsittely. Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 
1306/201311 hallinnoitiin kahta 
eurooppalaista maatalousrahastoa eli 
Euroopan maatalouden tukirahastoa 
jäljempänä ’maataloustukirahasto’ ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa, jäljempänä 
’maaseuturahasto’. Nämä rahastot olisi 
säilytettävä tässä asetuksessa. Uudistuksen 
laajuuden vuoksi on aiheellista kumota 
asetus (EU) N:o 1306/2013.

_________________ _________________

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) .../..., annettu […][…], (EUVL 
L […], […], s. […]).

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) .../..., annettu […][…], (EUVL 
L […], […], s. […]).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 
päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 
165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 
814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) 
N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L L. 
347, 20.12.2013, s. 549).

asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 
päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 
165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 
814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) 
N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L L. 
347, 20.12.2013, s. 549).

Or. en

Tarkistus 37
Stefan Gehrold

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voidaan saavuttaa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä ’perussopimus’, 39 artiklassa 
vahvistetut YMP:n tavoitteet ja noudattaa 
yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin 
periaatetta, sellaisena kuin siitä säädetään 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
59 artiklassa, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava tarvittavien 
valvontajärjestelmien käyttöönotto. Sen 
vuoksi olisi säädettävä toimivaltaisen 
viranomaisen, maksajaviraston, 
koordinointielimen ja 
todentamisviranomaisen nimeämisestä.

(8) Jotta voidaan saavuttaa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä ’perussopimus’, 39 artiklassa 
vahvistetut YMP:n tavoitteet ja noudattaa 
yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin 
periaatetta, sellaisena kuin siitä säädetään 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
59 artiklassa, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava tarvittavien 
valvontajärjestelmien käyttöönotto. Sen 
vuoksi olisi säädettävä toimivaltaisen 
viranomaisen, maksajaviraston, 
koordinointielimen ja 
todentamisviranomaisen nimeämisestä. On 
otettava huomioon, että YMP on 
koordinoitava unionin muiden 
politiikkojen kanssa erityisesti SEUT:n 
208 artiklassa kehityspolitiikan 
johdonmukaisuuden periaatteesta esitetyn 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 38
Mireille D'Ornano, Florian Philippot
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voidaan saavuttaa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä ’perussopimus’, 39 artiklassa 
vahvistetut YMP:n tavoitteet ja noudattaa 
yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin 
periaatetta, sellaisena kuin siitä säädetään 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
59 artiklassa, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava tarvittavien 
valvontajärjestelmien käyttöönotto. Sen 
vuoksi olisi säädettävä toimivaltaisen 
viranomaisen, maksajaviraston, 
koordinointielimen ja 
todentamisviranomaisen nimeämisestä.

(8) Jotta voidaan saavuttaa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä ’perussopimus’, 39 artiklassa 
vahvistetut YMP:n tavoitteet, pyrkiä 
saavuttamaan toinen, keskeisin tavoite eli 
ihmisen terveyttä ja ympäristöä vaaliva 
kestävä maatalous ja noudattaa 
yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin 
periaatetta, sellaisena kuin siitä säädetään 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
59 artiklassa, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava tarvittavien 
valvontajärjestelmien käyttöönotto. Sen 
vuoksi olisi säädettävä toimivaltaisen 
viranomaisen, maksajaviraston, 
koordinointielimen ja 
todentamisviranomaisen nimeämisestä.

Or. fr

Tarkistus 39
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden hyväksymien 
maksajavirastojen osallistaminen on uuden 
täytäntöönpanomallin yhteydessä 
olennainen edellytys, jotta voidaan 
kohtuudella varmistaa, että asianomaisissa 
YMP:n strategiasuunnitelmissa vahvistetut 
tavoitteet saavutetaan unionin 
talousarviosta rahoitetuilla tukitoimilla. 
Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi 
säädettävä selvästi, että unionin 
talousarviosta voidaan korvata ainoastaan 
hyväksyttyjen maksajavirastojen 
toteuttamat menot. Lisäksi unionin 

(11) Jäsenvaltioiden hyväksymien
maksajavirastojen osallistaminen on uuden 
täytäntöönpanomallin yhteydessä 
olennainen edellytys, jotta voidaan 
kohtuudella varmistaa, että asianomaisissa 
YMP:n strategiasuunnitelmissa vahvistetut 
tavoitteet saavutetaan unionin 
talousarviosta rahoitetuilla tukitoimilla. 
Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi 
säädettävä selvästi, että unionin 
talousarviosta voidaan korvata ainoastaan 
hyväksyttyjen maksajavirastojen 
toteuttamat menot. Lisäksi unionin 
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rahoittamilla YMP:n strategiasuunnitelma -
asetuksessa tarkoitettujen tukitoimien 
menoilla olisi oltava vastaava 
tuotosnäkökohta, ja niissä olisi 
noudatettava unionin perusvaatimuksia ja 
valvontajärjestelmiä.

rahoittamilla YMP:n strategiasuunnitelma -
asetuksessa tarkoitettujen tukitoimien 
menoilla olisi oltava vastaava 
tuotosnäkökohta, niissä olisi noudatettava 
unionin perusvaatimuksia ja 
valvontajärjestelmiä, ja niiden olisi oltava 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisia.

Or. de

Tarkistus 40
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta kansallisten viranomaisten ja 
viljelijöiden hallinnollinen ja rasite ei 
muodostuisi liialliseksi, olisi säädettävä, 
että edelliseltä varainhoitovuodelta 
siirrettäviä sellaisia määriä, joihin 
sovelletaan rahoituskuria, ei korvata, jos 
rahoituskuria sovelletaan toisena 
peräkkäisenä vuonna (vuosi N + 1) tai jos 
sitomatta olevien määrärahojen 
kokonaismäärä on vähemmän kuin 
0,2 prosenttia maataloustukirahaston 
vuotuisesta enimmäismäärästä.

(15) Jotta kansallisten viranomaisten ja 
viljelijöiden nykyään liiallisena pitämää 
hallinnollista rasitetta voitaisiin keventää, 
olisi säädettävä, että edelliseltä 
varainhoitovuodelta siirrettäviä sellaisia 
määriä, joihin sovelletaan rahoituskuria, ei 
korvata, jos rahoituskuria sovelletaan 
toisena peräkkäisenä vuonna (vuosi N + 1) 
tai jos sitomatta olevien määrärahojen 
kokonaismäärä on vähemmän kuin 
0,2 prosenttia maataloustukirahaston 
vuotuisesta enimmäismäärästä.

Or. fr

Tarkistus 41
Stefan Gehrold

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta komissio voi täyttää 
kehityspolitiikan johdonmukaisuuden 
periaatteen varmistamiseen liittyvät 
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velvoitteensa YMP:n täytäntöönpanossa 
asetuksessa (EU) .../...[YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] säädetyllä 
tavalla, olisi tarjottava laajemmin sellaisia 
seurantavalmiuksia, joilla YMP:n 
ulkoisia vaikutuksia etenkin kehittyvissä 
maissa voidaan seurata.

Or. en

Tarkistus 42
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että unionin tuki maksetaan ajoissa 
tuensaajille, jotta nämä voivat käyttää sen 
tehokkaasti. Jos jäsenvaltiot eivät noudata 
unionin oikeudessa vahvistettuja 
maksumääräaikoja, tuensaajille saattaa 
aiheutua vakavia vaikeuksia ja käytäntö, 
jonka mukaan unionin talousarvio 
laaditaan vuodeksi kerrallaan, voi 
vaarantua. Sen vuoksi määräaikoja 
noudattamatta toteutetut menot olisi 
jätettävä unionin rahoituksen ulkopuolelle.
Oikeasuhteisuuden periaatteen mukaisesti 
komissiolla olisi oltava valta säätää tästä 
yleissäännöstä poikkeuksia molempien 
rahastojen osalta.

(24) Jäsenvaltioita kehotetaan 
varmistamaan, että unionin tuki maksetaan 
ajoissa tuensaajille, jotta nämä voivat 
käyttää sen tehokkaasti. Jos jäsenvaltiot 
eivät noudata unionin oikeudessa 
vahvistettuja maksumääräaikoja, 
tuensaajille saattaa aiheutua vakavia 
vaikeuksia ja käytäntö, jonka mukaan 
unionin talousarvio laaditaan vuodeksi 
kerrallaan, voi vaarantua. Sen vuoksi 
määräaikoja noudattamatta toteutetut 
menot olisi jätettävä unionin rahoituksen 
ulkopuolelle. Oikeasuhteisuuden 
periaatteen mukaisesti komissiolla olisi 
oltava valta säätää tästä yleissäännöstä 
poikkeuksia molempien rahastojen osalta.

Or. fr

Tarkistus 43
Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(25 a) YMP:n uuden tuloksia 
painottavan täytäntöönpanomallin 
näkökulmasta on mitattava kaikkiin 
YMP:n tavoitteisiin liittyviä tuotoksia ja 
vaikutuksia YMP:n strategiasuunnitelma 
-asetuksen [.../....] 5 ja 6 artiklassa 
säädetyllä tavalla, jotta voidaan 
varmistaa, että YMP:n varoja käytetään 
vaikuttavalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 44
Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 b) Taloudellisuusperiaatteen 
mukaisesti julkisia varoja ei saa käyttää 
YMP:hen, jos se lisää ympäristö-, 
kansanterveys- tai kehitystuen 
kustannuksia; tällaisten vahingollisten 
toimien ei tule saada YMP-rahoitusta. 
Siksi YMP:n ja EU:n varainkäytön 
vaikuttavuuteen liittyvää lausuntoa 
annettaessa unionin taloudellisten etujen 
suojaamista uhkaaviin vaaroihin olisi 
sisällytettävä ympäristöön, 
kansanterveyteen ja kehityspolitiikan 
johdonmukaisuuden periaatteeseen 
kohdistuvat uhat. Samalla varmistetaan 
YMP:n ja muiden EU:n politiikan 
painopisteiden ja tavoitteiden 
johdonmukaisuus. Minimoimalla muilla 
aloilla syntyviä lisäkustannuksia olisi 
varmistettava julkisen rahoituksen 
tehokkuus.

Or. en
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Perustelu

Ympäristöön, kansanterveyteen, sosiaalisiin rakenteisiin tai kehitykseen liittyvien vaikutusten 
kustannukset ulkoistetaan muille julkisen varainkäytön, mukaan lukien EU:n varainkäyttö, 
alueille. Mikäli varainkäyttö on tehotonta, maksamme moninkertaisesti enemmän, esimerkiksi 
ensin ylituotantoon johtavina maksuina, uudelleen seuranneen kriisin yhteydessä ja lopuksi 
kehitysapuna. Tai maksamme ensin saastuttavista maatalouskäytännöistä, sitten niiden 
jättämien jälkien korjaamisesta tai ekosysteemien kunnostamisesta ja lopuksi juomaveden 
puhdistamisesta.

Tarkistus 45
Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 c) Keskitettyä eläinten 
ruokintatoimintaa ei pitäisi rahoittaa 
YMP:stä.

Or. en

Tarkistus 46
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioiden olisi lähetettävä
komissiolle vuotuinen tilitys ja vuotuinen 
tuloksellisuuskertomus YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanosta 
viimeistään 15 päivänä helmikuuta vuonna 
N+1. Jos näitä asiakirjoja ei lähetetä eikä 
komissio näin ollen pysty hyväksymään 
tilejä kyseisen maksajaviraston osalta tai 
tarkastamaan menojen tukikelpoisuutta 
raportoituihin tuotoksiin nähden, 
komissiolla olisi oltava valta keskeyttää 
kuukausimaksut ja neljännesvuosittaiset 
korvaukset siihen saakka, kunnes 

(28) Jäsenvaltioita kehotetaan 
lähettämään komissiolle vuotuinen tilitys 
ja vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanosta viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta vuonna N+1.
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puuttuvat asiakirjat on vastaanotettu.

Or. fr

Tarkistus 47
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Olisi otettava käyttöön uusi 
maksukeskeytysmuoto sellaisia tilanteita 
varten, joissa tuotokset ovat 
poikkeukselliset heikot. Jos raportoidut 
tuotokset ovat poikkeuksellisen heikkoja 
ilmoitettuihin menoihin nähden eikä 
jäsenvaltio pysty esittämään hyviä ja 
ymmärrettäviä syitä tilanteeseen, 
komissiolla olisi oltava valta 
varainhoitovuoden N+1 menojen 
vähentämisen lisäksi keskeyttää tulevat 
menot sen tukitoimen osalta, jossa tuotos 
oli poikkeuksellisen heikko. Tällaisen 
keskeytyksen edellytyksenä olisi oltava 
vuotuista tuloksellisuuden tarkastamista 
ja hyväksymistä koskevan päätöksen 
vahvistaminen.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 48
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Komissiolla olisi oltava valta 
keskeyttää maksut myös tuloksellisuuden 
monivuotisen seurannan osalta. Jos 
kansallisessa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa asetettujen 

(30) Komissiolla olisi oltava valta 
keskeyttää maksut myös tuloksellisuuden 
monivuotisen seurannan osalta. Jos 
kansallisessa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa asetettujen 
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tavoitteiden saavuttaminen on viivästynyt 
tai siinä ei ole edistytty riittävästi, 
komissiolla olisi oltava valta pyytää 
asianomaista jäsenvaltiota toteuttamaan 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet 
komissiota kuullen laaditun ja selkeät 
edistymisindikaattorit sisältävän 
toimintasuunnitelman mukaisesti. Jos 
jäsenvaltio ei toimita tai toteuta 
toimintasuunnitelmaa tai jos 
toimintasuunnitelma on selvästi riittämätön 
tilanteen korjaamiseksi, komissiolla olisi 
oltava valta keskeyttää kuukausimaksujen 
tai välimaksujen maksaminen 
täytäntöönpanosäädöksellä.

tavoitteiden saavuttaminen on viivästynyt 
tai siinä ei ole edistytty riittävästi, 
komissiolla olisi oltava valta pyytää 
asianomaista jäsenvaltiota toteuttamaan 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet 
komissiota kuullen laaditun ja selkeät 
edistymisindikaattorit sisältävän 
toimintasuunnitelman mukaisesti. 
Toimintasuunnitelma on laadittava 
yhteistyössä kumppaneiden kanssa 94 
artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jos 
jäsenvaltio ei toimita tai toteuta 
toimintasuunnitelmaa tai jos 
toimintasuunnitelma on selvästi riittämätön 
tilanteen korjaamiseksi, komissiolla olisi 
oltava valta keskeyttää kuukausimaksujen 
tai välimaksujen maksaminen 
täytäntöönpanosäädöksellä.

Or. de

Tarkistus 49
Doru-Claudian Frunzulică

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten olisi maksettava unionin 
oikeudessa säädetyt YMP-maksut 
täysimääräisinä tuensaajille.

(32) Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten olisi maksettava unionin 
oikeudessa säädetyt YMP-maksut 
täysimääräisinä tuensaajille ja siten 
edistettävä maatalouden kehitystä 
kestävämmäksi, kehitettävä viljelijöiden 
toimeentuloa ja elinkelpoisuutta sekä 
varmistettava, että maatalous on sille 
kuuluvassa osassa suhteessa unionin 
yleisiin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 50
Mireille D'Ornano, Florian Philippot
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jotta komissio voisi täyttää 
velvollisuutensa ja varmistua unionin 
menoja koskevien hallinto- ja 
valvontajärjestelmien olemassaolosta ja 
moitteettomasta toiminnasta 
jäsenvaltioissa, olisi jäsenvaltioiden itsensä 
suorittamista tarkastuksista riippumatta 
säädettävä komission valtuuttamien 
henkilöiden suorittamista tarkastuksista ja 
siitä, että näiden olisi voitava pyytää 
jäsenvaltioilta apua työhönsä.

(36) Jotta komissio voisi täyttää 
velvollisuutensa ja varmistua unionin 
menoja koskevien hallinto- ja 
valvontajärjestelmien olemassaolosta ja 
moitteettomasta toiminnasta 
jäsenvaltioissa, voitaisiin jäsenvaltioiden 
itsensä suorittamista tarkastuksista 
riippumatta säätää komission 
valtuuttamien henkilöiden suorittamista 
tarkastuksista ja siitä, että näiden olisi 
voitava pyytää jäsenvaltioilta apua 
työhönsä.

Or. fr

Tarkistus 51
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Komissio on perussopimuksen 317 
artiklan mukaisesti vastuussa unionin 
talousarvion toteuttamisesta yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissiolle olisi 
sen vuoksi siirrettävä valta päättää 
täytäntöönpanosäädöksillä, ovatko 
jäsenvaltioiden toteuttamat menot unionin 
oikeuden mukaisia. Jäsenvaltioille olisi 
annettava oikeus perustella 
maksupäätöksensä ja käyttää
sovittelumenettelyä, jos niiden ja 
komission välillä ei päästä 
yhteisymmärrykseen. Jotta jäsenvaltioilla 
olisi aiemmin toteutettujen menojen osalta 
oikeudelliset ja taloudelliset takeet, 
komissiolle olisi vahvistettava 
vanhentumisaika, jonka kuluessa se voi 
päättää sääntöjen noudattamatta jättämisen 
taloudellisista seurauksista.

(41) Komissio on perussopimuksen 317 
artiklan mukaisesti vastuussa unionin 
talousarvion toteuttamisesta yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissiolle olisi 
sen vuoksi siirrettävä valta päättää 
täytäntöönpanosäädöksillä, ovatko 
jäsenvaltioiden toteuttamat menot unionin 
oikeuden ja kansainvälisten sopimusten
mukaisia. Jäsenvaltioille olisi annettava 
oikeus perustella maksupäätöksensä ja 
käyttää sovittelumenettelyä, jos niiden ja 
komission välillä ei päästä 
yhteisymmärrykseen. Jotta jäsenvaltioilla 
olisi aiemmin toteutettujen menojen osalta 
oikeudelliset ja taloudelliset takeet, 
komissiolle olisi vahvistettava 
vanhentumisaika, jonka kuluessa se voi 
päättää sääntöjen noudattamatta jättämisen 
taloudellisista seurauksista.
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Or. de

Tarkistus 52
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Jäsenvaltioiden olisi unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi otettava
käyttöön järjestelmiä varmistuakseen siitä, 
että rahastoista rahoitetut tukitoimet 
toteutetaan asianmukaisesti, samalla kun 
pidetään yllä nykyinen vankka kehys 
moitteettoman varanhoidon 
varmistamiseksi. Varainhoitoasetuksen, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201315, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EY) 
N:o 2988/9516, neuvoston asetuksen 
(Euratom, EY) N:o 2185/9617 ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2017/193918 mukaisesti 
unionin taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen 
ja tutkiminen sekä hukattujen, 
aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti 
käytettyjen varojen takaisinperintä ja 
soveltuvin osin hallinnollisten 
seuraamusten määrääminen. Lisäksi 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 
nojalla Euroopan petostentorjuntavirasto 
(OLAF) voi tehdä tutkimuksia, joihin 
sisältyvät myös paikalla suoritettavat 
todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, 
onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai 
muusta laittomasta toiminnasta, joka 
vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. 
Asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla 
Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi 
tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, 
joka vahingoittaa unionin taloudellisia 
etuja, sekä nostaa niiden perusteella 

(42) Jäsenvaltioita kehotetaan unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi 
ottamaan käyttöön järjestelmiä 
varmistuakseen siitä, että rahastoista 
rahoitetut tukitoimet toteutetaan 
asianmukaisesti, samalla kun pidetään yllä 
nykyinen vankka kehys moitteettoman 
varanhoidon varmistamiseksi. 
Varainhoitoasetuksen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 883/201315, neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9516, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 
2185/9617 ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/193918 mukaisesti unionin 
taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen 
ja tutkiminen sekä hukattujen, 
aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti 
käytettyjen varojen takaisinperintä ja 
soveltuvin osin hallinnollisten 
seuraamusten määrääminen. Lisäksi 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 
nojalla Euroopan petostentorjuntavirasto 
(OLAF) voi tehdä tutkimuksia, joihin 
sisältyvät myös paikalla suoritettavat 
todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, 
onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai 
muusta laittomasta toiminnasta, joka 
vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. 
Asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla 
Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi 
tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, 
joka vahingoittaa unionin taloudellisia 
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syytteitä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2017/137119

mukaisesti. Varainhoitoasetuksen mukaan 
unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 
tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että 
unionin varojen hoitamiseen osallistuvat 
kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat 
oikeudet. Jotta OLAF voi käyttää sille 
annettua valtaa ja varmistaa 
sääntöjenvastaisuuksien tehokkaan 
analyysin, jäsenvaltioilla olisi oltava 
käytössä järjestelmät, joiden avulla ne 
voivat raportoida komissiolle havaituista 
sääntöjenvastaisuuksista ja muista 
tapauksista, joissa ei ole noudatettu 
jäsenvaltioiden YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistamia 
ehtoja, petos mukaan luettuna, ja niiden 
jatkotoimenpiteistä sekä OLAFin 
tutkimusten jatkotoimenpiteistä. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava käytössä 
tarvittavat järjestelyt, joilla varmistetaan 
rahastoja koskevien valitusten tehokas 
käsittely.

etuja, sekä nostaa niiden perusteella 
syytteitä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2017/137119

mukaisesti. Varainhoitoasetuksen mukaan 
unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 
tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että 
unionin varojen hoitamiseen osallistuvat 
kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat 
oikeudet. Jotta OLAF voi käyttää sille 
annettua valtaa ja varmistaa 
sääntöjenvastaisuuksien tehokkaan 
analyysin, jäsenvaltioilla olisi oltava 
käytössä järjestelmät, joiden avulla ne 
voivat raportoida komissiolle havaituista 
sääntöjenvastaisuuksista ja muista 
tapauksista, joissa ei ole noudatettu 
jäsenvaltioiden YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistamia 
ehtoja, petos mukaan luettuna, ja niiden 
jatkotoimenpiteistä sekä OLAFin 
tutkimusten jatkotoimenpiteistä. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava käytössä 
tarvittavat järjestelyt, joilla varmistetaan 
rahastoja koskevien valitusten tehokas 
käsittely.

_________________ _________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

16 Neuvoston asetus (EY, Euratom) 
N:o 2988/95, annettu 18 päivänä 
joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen 
taloudellisten etujen suojaamisesta (EUVL 
L 312, 23.12.1995, s. 1).

16 Neuvoston asetus (EY, Euratom) 
N:o 2988/95, annettu 18 päivänä 
joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen 
taloudellisten etujen suojaamisesta (EUVL 
L 312, 23.12.1995, s. 1).

17 Neuvoston asetus (Euratom, EY) 
N:o 2185/96, annettu 11 päivänä 

17 Neuvoston asetus (Euratom, EY) 
N:o 2185/96, annettu 11 päivänä 
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marraskuuta 1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EUVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

marraskuuta 1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EUVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

18 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017,
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

18 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 
5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 
5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

Or. fr

Tarkistus 53
Doru-Claudian Frunzulică

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän nykyiset keskeiset 
osat, erityisesti viljelylohkojen 
tunnistusjärjestelmää, 
paikkatietoperusteista ja eläinperusteista 
hakujärjestelmää, tukioikeuksien 
tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmää, 
tuensaajien tunnistetietojen 
kirjaamisjärjestelmää sekä valvonta- ja 
seuraamusjärjestelmää koskevat 
säännökset olisi säilytettävä. 
Jäsenvaltioiden olisi myös jatkossa 
käytettävä Copernicus-ohjelmasta saatavia 
dataa ja informaatiotuotteita Galileo- ja 
EGNOS-tietoteknologian lisäksi 
varmistaakseen, että kaikkialla unionissa 
on saatavilla kattavaa ja vertailukelpoista 

(47) Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän nykyiset keskeiset 
osat, erityisesti viljelylohkojen 
tunnistusjärjestelmää, 
paikkatietoperusteista ja eläinperusteista 
hakujärjestelmää, tukioikeuksien 
tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmää, 
tuensaajien tunnistetietojen 
kirjaamisjärjestelmää sekä valvonta- ja 
seuraamusjärjestelmää koskevat 
säännökset olisi säilytettävä. 
Jäsenvaltioiden olisi myös jatkossa 
käytettävä Copernicus-ohjelmasta saatavia 
dataa ja informaatiotuotteita Galileo- ja 
EGNOS-tietoteknologian lisäksi 
varmistaakseen, että kaikkialla unionissa 
on saatavilla kattavaa ja vertailukelpoista 



AM\1172188FI.docx 23/40 PE632.096v01-00

FI

dataa maatalouden ympäristö- ja 
ilmastopolitiikan seurantaa varten ja 
Copernicus Sentinel -satelliittien 
hankkiman täyden, vapaan ja avoimen 
datan ja tiedon käytön edistämiseksi. 
Yhdennettyyn järjestelmään olisi tämän 
vuoksi sisällyttävä myös pinta-
alamonitorointijärjestelmä.

dataa maatalouden ympäristö- ja 
ilmastopolitiikan seurantaa varten ja 
Copernicus Sentinel -satelliittien 
hankkiman täyden, vapaan ja avoimen 
datan ja tiedon käytön edistämiseksi. 
Satelliittiteknologian ansiosta jatkossa 
tarvitaan vähemmän viljelystarkastuksia, 
jolloin päästään eroon pelon ilmapiiristä 
ja saadaan hallinnollisiin tarkastuksiin 
kuluvia kustannuksia vähennettyä. 
Yhdennettyyn järjestelmään olisi tämän 
vuoksi sisällyttävä myös pinta-
alamonitorointijärjestelmä.

Or. en

Tarkistus 54
Stefan Gehrold

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Komission tiedonannossa Ruoan ja 
maanviljelyn tulevaisuus vahvistetaan, että 
ympäristönhoidon ja ilmastotoimien 
tukeminen sekä vaikuttaminen unionin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen ovat tulevaisuuden YMP:n 
strateginen suuntaus. Sen vuoksi 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmästä ja 
yhdennetystä hallinto- ja 
valvontajärjestelmästä saatavien 
tietoaineistojen jakamisesta kansallisella ja 
unionin tasolla on ympäristö- ja 
ilmastosyistä tullut välttämätöntä. Olisi 
siis säädettävä yhdennetyn järjestelmän 
kautta kerättyjen, ympäristön ja ilmaston 
kannalta merkittävien tietoaineistojen 
jakamisesta jäsenvaltioiden viranomaisten 
ja unionin toimielinten ja virastojen välillä. 
Jotta eri viranomaisten käytettävissä 
olevien tietoaineistojen käyttöä 
eurooppalaisten tilastojen tuottamisessa 
voitaisiin tehostaa, olisi myös säädettävä 
siitä, että yhdennetystä järjestelmästä 

(49) Komission tiedonannossa Ruoan ja 
maanviljelyn tulevaisuus vahvistetaan, että 
ympäristönhoidon ja ilmastotoimien 
tukeminen sekä vaikuttaminen unionin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen ovat tulevaisuuden YMP:n 
strateginen suuntaus. Tiedonannossa 
painotetaan myös YMP:n 
maailmanlaajuista ulottuvuutta ja 
todetaan, että unioni on sitoutunut 
kestävää kehitystä tukevaan 
politiikkajohdonmukaisuuteen. Sen 
vuoksi viljelylohkojen 
tunnistusjärjestelmästä ja yhdennetystä 
hallinto- ja valvontajärjestelmästä 
saatavien tietoaineistojen jakamisesta 
kansallisella ja unionin tasolla on tullut 
välttämätöntä ympäristö- ja ilmastosyistä 
sekä johdonmukaisuuden edistämiseksi 
suhteessa unionin muihin sisä- ja 
ulkopolitiikkoihin. Olisi siis säädettävä 
yhdennetyn järjestelmän kautta kerättyjen 
tietoaineistojen jakamisesta jäsenvaltioiden 
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saatavat tietoaineistot olisi annettava myös 
Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvien 
elinten käyttöön tilastotarkoituksessa.

viranomaisten ja unionin toimielinten ja 
virastojen välillä. Jotta eri viranomaisten 
käytettävissä olevien tietoaineistojen 
käyttöä eurooppalaisten tilastojen 
tuottamisessa voitaisiin tehostaa, olisi 
myös säädettävä siitä, että yhdennetystä 
järjestelmästä saatavat tietoaineistot olisi 
annettava myös Euroopan 
tilastojärjestelmään kuuluvien elinten 
käyttöön tilastotarkoituksessa.

Or. en

Tarkistus 55
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Komission tiedonannossa Ruoan ja 
maanviljelyn tulevaisuus vahvistetaan, että 
ympäristönhoidon ja ilmastotoimien 
tukeminen sekä vaikuttaminen unionin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen ovat tulevaisuuden YMP:n 
strateginen suuntaus. Sen vuoksi 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmästä ja 
yhdennetystä hallinto- ja 
valvontajärjestelmästä saatavien 
tietoaineistojen jakamisesta kansallisella ja 
unionin tasolla on ympäristö- ja 
ilmastosyistä tullut välttämätöntä. Olisi siis 
säädettävä yhdennetyn järjestelmän kautta 
kerättyjen, ympäristön ja ilmaston kannalta 
merkittävien tietoaineistojen jakamisesta 
jäsenvaltioiden viranomaisten ja unionin 
toimielinten ja virastojen välillä. Jotta eri 
viranomaisten käytettävissä olevien 
tietoaineistojen käyttöä eurooppalaisten 
tilastojen tuottamisessa voitaisiin tehostaa, 
olisi myös säädettävä siitä, että 
yhdennetystä järjestelmästä saatavat 
tietoaineistot olisi annettava myös 
Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvien 
elinten käyttöön tilastotarkoituksessa.

(49) Komission tiedonannossa Ruoan ja 
maanviljelyn tulevaisuus vahvistetaan, että 
ympäristönhoidon ja ilmastotoimien 
tukeminen sekä vaikuttaminen unionin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen ja YMP:n 
maailmanlaajuisen ulottuvuuden 
huomioon ottaminen ovat tulevaisuuden 
YMP:n strateginen suuntaus. Sen vuoksi 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmästä ja 
yhdennetystä hallinto- ja 
valvontajärjestelmästä saatavien 
tietoaineistojen jakamisesta kansallisella ja 
unionin tasolla on ympäristö- ja 
ilmastosyistä sekä kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta tullut välttämätöntä. Olisi siis 
säädettävä yhdennetyn järjestelmän kautta 
kerättyjen, ympäristön ja ilmaston kannalta 
merkittävien tietoaineistojen jakamisesta 
jäsenvaltioiden viranomaisten ja unionin 
toimielinten ja virastojen välillä. Jotta eri 
viranomaisten käytettävissä olevien 
tietoaineistojen käyttöä eurooppalaisten 
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tilastojen tuottamisessa voitaisiin tehostaa, 
olisi myös säädettävä siitä, että 
yhdennetystä järjestelmästä saatavat 
tietoaineistot olisi annettava myös 
Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvien 
elinten käyttöön tilastotarkoituksessa.

Or. de

Tarkistus 56
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Kun otetaan huomioon 
maatalouskaupan kansainvälinen rakenne 
ja sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan tarve, on tarpeen organisoida 
yhteistyö jäsenvaltioiden kesken. On myös 
tarpeen perustaa unionin tasolla keskitetty 
asiakirjajärjestelmä, joka koskee 
kolmansiin maihin sijoittautuneita, maksun 
saajina tai suorittajina olevia yrityksiä.

(53) Kun otetaan huomioon 
maatalouskaupan kansainvälinen rakenne,
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
tarve sekä unionin lainsäädäntöön 
kirjattu kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuus, on 
tarpeen organisoida yhteistyö sekä
jäsenvaltioiden että kolmansien maiden
kesken. On myös tarpeen perustaa unionin 
tasolla keskitetty asiakirjajärjestelmä, joka 
koskee kolmansiin maihin sijoittautuneita, 
maksun saajina tai suorittajina olevia 
yrityksiä.

Or. de

Tarkistus 57
Stefan Gehrold

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Kun otetaan huomioon 
maatalouskaupan kansainvälinen rakenne 
ja sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan tarve, on tarpeen organisoida 

(53) Kun otetaan huomioon 
maatalouskaupan kansainvälinen rakenne 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
ja kehitystä tukevan 
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yhteistyö jäsenvaltioiden kesken. On myös 
tarpeen perustaa unionin tasolla keskitetty 
asiakirjajärjestelmä, joka koskee 
kolmansiin maihin sijoittautuneita, maksun 
saajina tai suorittajina olevia yrityksiä.

politiikkajohdonmukaisuuden 
takaamiseksi, on tarpeen organisoida 
yhteistyö jäsenvaltioiden kesken. On myös 
tarpeen perustaa unionin tasolla keskitetty 
asiakirjajärjestelmä, joka koskee 
kolmansiin maihin sijoittautuneita, maksun 
saajina tai suorittajina olevia yrityksiä.

Or. en

Tarkistus 58
Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Ehdollisuus on tärkeä osa YMP:tä, 
etenkin kun on kyse sen ympäristö- ja 
ilmastotavoitteista mutta myös 
kansanterveyteen ja eläimiin liittyvissä 
kysymyksissä. Tämä tarkoittaa, että 
ehdollisuusjärjestelmän vaikuttavuuden 
varmistamiseksi olisi toteutettava 
valvontaa ja sovellettava tarvittaessa 
seuraamuksia. Jotta eri jäsenvaltioiden 
tuensaajien välillä vallitsisivat tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla olisi 
otettava käyttöön tietyt yleiset 
ehdollisuuden valvontaa ja seuraamuksia
koskevat säännöt.

(55) Ehdollisuus on tärkeä osa YMP:tä, 
jotta voidaan varmistaa, että maksuilla 
saavutetaan kestävän kehityksen kannalta 
mahdollisimman korkea taso ja 
varmistetaan viljelijöille tasapuoliset 
toimintaedellytykset jäsenvaltioissa ja 
niiden välillä, etenkin kun on kyse sen 
ympäristö- ja ilmastotavoitteista mutta 
myös kansanterveyteen ja eläinten 
hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. 
Tämä tarkoittaa, että 
ehdollisuusjärjestelmän vaikuttavuuden 
varmistamiseksi olisi toteutettava 
valvontaa ja sovellettava tarvittaessa 
seuraamuksia. Jotta eri jäsenvaltioiden 
tuensaajien välillä vallitsisivat tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla olisi 
otettava käyttöön tietyt yleiset 
ehdollisuutta koskevat säännöt sekä 
poikkeamia koskeva valvonta ja 
seuraamukset.

Or. en

Tarkistus 59
Mireille D'Ornano, Florian Philippot
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Ehdollisuus on tärkeä osa YMP:tä, 
etenkin kun on kyse sen ympäristö- ja 
ilmastotavoitteista mutta myös 
kansanterveyteen ja eläimiin liittyvissä 
kysymyksissä. Tämä tarkoittaa, että 
ehdollisuusjärjestelmän vaikuttavuuden 
varmistamiseksi olisi toteutettava 
valvontaa ja sovellettava tarvittaessa 
seuraamuksia. Jotta eri jäsenvaltioiden 
tuensaajien välillä vallitsisivat tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla olisi 
otettava käyttöön tietyt yleiset 
ehdollisuuden valvontaa ja seuraamuksia 
koskevat säännöt.

(55) Ehdollisuus on tärkeä osa YMP:tä, 
etenkin kun on kyse sen ympäristö- ja 
ilmastotavoitteista mutta myös 
kansanterveyteen ja eläimiin liittyvissä 
kysymyksissä. Kansanterveyden 
näkökulmasta tukien myöntämisen 
ehtona on tietenkin oltava torjunta-
aineita koskevan sääntelyn 
noudattaminen. Tämä tarkoittaa, että 
ehdollisuusjärjestelmän vaikuttavuuden 
varmistamiseksi olisi toteutettava 
valvontaa ja sovellettava tarvittaessa 
seuraamuksia. Jotta eri jäsenvaltioiden 
tuensaajien välillä vallitsisivat tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla olisi 
otettava käyttöön tietyt yleiset 
ehdollisuuden valvontaa ja seuraamuksia 
koskevat säännöt.

Or. fr

Tarkistus 60
Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(56 a) Jotta jäsenvaltioissa ja niiden 
välillä vallitsisivat tasapuoliset 
toimintaedellytykset viljelyn kannalta 
olennaisen lainsäädännön ja vaatimusten 
tai ympäristöön, kansanterveyteen, 
terveyteen ja eläinten hyvinvointiin 
liittyvien hyvien käytäntöjen suhteen, ei 
poikkeuksia tai ehdollisuutta pitäisi 
lainkaan sallia, ja sääntöjen pitäisi 
koskea kaikkia mahdollisia tuensaajia.

Or. en
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Perustelu

Jos rajallinen määrä tarkastuksia kohdistetaan riskiperusteisesti sinne, missä niitä eniten 
tarvitaan, voidaan varmistua siitä, että EU:n varainkäyttö on vakaata ja oikeanlaista. Tämä 
perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja ohjeisiin, joten se on jo vuosikymmenten ajan 
ollut maksajavirastojen yleinen käytäntö. Pyrkimällä välttämään poissulkemisen periaatetta 
voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille.

Tarkistus 61
Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 82 kappale

Komission teksti Tarkistus

(82) Komission täytäntöönpanovallan 
olisi katettava myös: säännöt, joilla 
pyritään saavuttamaan unionin 
taloudellisten etujen suojaamista koskevien 
jäsenvaltioiden velvoitteiden 
yhdenmukainen soveltaminen sekä 
tarvittavat säännöt tarkastusten 
yhdenmukaiseksi soveltamiseksi unionissa.

(82) Komission täytäntöönpanovallan 
olisi katettava myös: säännöt, joilla 
pyritään saavuttamaan unionin 
taloudellisten etujen suojaamista koskevien 
jäsenvaltioiden velvoitteiden 
yhdenmukainen soveltaminen, mukaan 
lukien taloudellisuusperiaatteen 
soveltaminen kieltämällä 
lisäkustannuksia EU:n talousarviolle 
aiheuttavat YMP-maksut, sekä tarvittavat 
säännöt tarkastusten yhdenmukaiseksi 
soveltamiseksi unionissa. Komission olisi 
siksi myös laadittava säännöt, joilla 
varmistetaan johdonmukaisuus YMP:n 
jäsenvaltioissa tapahtuvan 
täytäntöönpanon ja unionin muiden 
politiikkojen välillä kiinnittäen erityistä 
huomiota SEUT:n 11 ja 191 artiklassa 
vahvistettuihin ympäristövaatimuksiin 
sekä SEUT:n 208 artiklan mukaisiin 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuutta koskeviin 
velvoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Ympäristöön, kansanterveyteen, sosiaalisiin rakenteisiin tai kehitykseen liittyvien vaikutusten 
kustannukset ulkoistetaan muille julkisen varainkäytön, mukaan lukien EU:n varainkäyttö, 
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alueille. Mikäli varainkäyttö on tehotonta, maksamme moninkertaisesti enemmän, esimerkiksi 
ensin ylituotantoon johtavina maksuina, uudelleen seuranneen kriisin yhteydessä ja lopuksi 
kehitysapuna. Tai maksamme ensin saastuttavista maatalouskäytännöistä, sitten niiden 
jättämien jälkien korjaamisesta tai ekosysteemien kunnostamisesta ja lopuksi juomaveden 
puhdistamisesta.

Tarkistus 62
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) unionin rahoitusosuus 
maataloustuotteita koskeviin komission 
valitsemiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin, joita jäsenvaltiot 
toteuttavat unionin sisämarkkinoilla ja 
kolmansissa maissa;

d) unionin rahoitusosuus 
korkealaatuisia, suojatulla 
maantieteellisellä merkinnällä ja 
alkuperänimityksellä merkittyjä
maataloustuotteita koskeviin komission 
valitsemiin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin, joita jäsenvaltiot 
toteuttavat unionin sisämarkkinoilla ja 
kolmansissa maissa;

Or. de

Tarkistus 63
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) komission suoraan toteuttamat tai 
kansainvälisten organisaatioiden kautta 
toteutetut maataloustuotteiden 
menekinedistämistoimet;

a) komission suoraan toteuttamat tai 
kansainvälisten organisaatioiden kautta 
toteutetut korkealaatuisten, suojatulla 
maantieteellisellä merkinnällä ja 
alkuperänimityksellä merkittyjen 
maataloustuotteiden 
menekinedistämistoimet;

Or. de
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Tarkistus 64
Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Keskitettyä eläinten 
ruokintatoimintaa ei rahoiteta 
maataloustukirahastosta.

Or. en

Tarkistus 65
Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

toimia, joilla tuetaan keskitettyä eläinten 
ruokintatoimintaa ei rahoiteta 
maaseuturahastosta.

Or. en

Tarkistus 66
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) yhteistä maatalouspolitiikkaa 
koskevat selvitykset sekä rahastoista 
rahoitettujen toimenpiteiden arviointi, 
mukaan luettuna arviointimenetelmien 
parantaminen ja YMP:n käytänteitä 
koskevien tietojen vaihto, sekä Euroopan 
investointipankin (EIP) kanssa tehdyt 

f) yhteistä maatalouspolitiikkaa 
koskevat selvitykset sekä rahastoista 
rahoitettujen toimenpiteiden arviointi 
yhdessä kaikkien yhteiskunnallisesti 
merkittävien toimijoiden kanssa 
strategiasuunnitelma-asetuksen 94 
artiklan mukaisesti, mukaan luettuna 
arviointimenetelmien parantaminen ja 
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selvitykset; YMP:n käytänteitä koskevien tietojen 
vaihto, sekä Euroopan investointipankin 
(EIP) kanssa tehdyt selvitykset;

Or. de

Tarkistus 67
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) rahoitusosuus maaseudun 
kehittämisen tukitoimien yhteydessä 
toteutettaville tiedon levitykseen,
tietämyksen lisäämiseen, yhteistyön 
edistämiseen ja kokemusten vaihtoon 
unionin tasolla liittyville toimenpiteille, 
mukaan luettuna asianomaisten toimijoiden 
verkostoituminen;

h) rahoitusosuus maaseudun 
kehittämisen tukitoimien yhteydessä 
toteutettaville tiedon levitykseen ja
tietämyksen lisäämiseen, myös 
eurooppalaisen YMP:n 
maailmanlaajuisten seurausten osalta, 
sekä yhteistyön edistämiseen ja 
kokemusten vaihtoon unionin tasolla 
liittyville toimenpiteille, mukaan luettuna 
asianomaisten toimijoiden 
verkostoituminen;

Or. de

Tarkistus 68
Stefan Gehrold

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

Komission teksti Tarkistus

j a) YMP:n vaikutukset kolmansiin 
maihin, erityisesti kehittyviin maihin.

Or. en

Tarkistus 69
Maria Noichl
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edistää unionin sääntöjen 
yhdenmukaista soveltamista ja varmistaa 
se.

d) edistää unionin sääntöjen sekä 
unionia koskevien kansainvälisten 
sopimusten sisältämien sääntöjen
yhdenmukaista soveltamista ja varmistaa 
se.

Or. de

Tarkistus 70
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hallinnoida unionin 
maatalousmarkkinoita globaalissa 
toimintaympäristössä;

a) hallinnoida unionin 
maatalousmarkkinoita globaalissa 
toimintaympäristössä kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamisen ja kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden noudattamisen 
varmistamiseksi;

Or. de

Tarkistus 71
Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lisätä maailmanmarkkinoiden 
avoimuutta;

d) lisätä maailmanmarkkinoiden 
avoimuutta, mukaan lukien kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden periaatteen 
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varmistaminen;

Or. en

Tarkistus 72
Stefan Gehrold

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 7 artiklan c alakohdan 
nojalla komissio rahoittaa toimet, jotka 
koskevat YMP:n täytäntöönpanoon ja 
seurantaan tarvittavien tietojen keräämistä 
tai ostamista, satelliittidata, paikkatietodata 
ja meteorologinen data mukaan luettuina, 
paikkatietoinfrastruktuurin ja 
verkkosivuston perustaminen, ilmasto-
oloihin liittyvien erityistutkimusten 
tekeminen, maatalousmaan käytön ja 
maankäytön muutosten sekä maaperän 
terveyden seurannassa käytettävä 
kaukokartoitus sekä 
maatalousmeteorologisten ja 
ekonometristen mallien päivittäminen. 
Tarvittaessa nämä toimet on toteutettava 
yhteistyössä Euroopan 
ympäristökeskuksen, Yhteisen 
tutkimuskeskuksen, laboratorioiden ja 
kansallisten elinten tai yksityisen sektorin 
toimijoiden kanssa.

Edellä olevan 7 artiklan c alakohdan 
nojalla komissio rahoittaa toimet, jotka 
koskevat YMP:n täytäntöönpanoon ja 
seurantaan tarvittavien tietojen keräämistä 
tai ostamista, satelliittidata, paikkatietodata 
ja meteorologinen data mukaan luettuina, 
paikkatietoinfrastruktuurin ja 
verkkosivuston perustaminen, ilmasto-
oloihin liittyvien erityistutkimusten 
tekeminen, maatalousmaan käytön ja 
maankäytön muutosten sekä maaperän 
terveyden seurannassa käytettävä 
kaukokartoitus sekä 
maatalousmeteorologisten ja 
ekonometristen mallien päivittäminen. 
Tarvittaessa nämä toimet on toteutettava 
yhteistyössä Euroopan 
ympäristökeskuksen, Yhteisen 
tutkimuskeskuksen, laboratorioiden ja 
kansallisten elinten tai 
kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen 
sektorin toimijoiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 73
Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

23 a artikla

Johdonmukaisen 
kehitysyhteistyöpolitiikan seuranta

1. SEUT:n 208 artiklan mukaisesti 
YMP:n vaikutusta kehitysmaiden 
elintarviketuotantoon ja -turvaan pitkällä 
aikavälillä on arvioitava säännöllisillä ja 
riippumattomilla arvioinneilla. 
Seurannassa on kiinnitettävä huomiota 
erityisesti EU:n ja kehittyvien maiden 
välisten maatalouselintarvikkeiden 
kauppavirtojen vaikutuksiin koskien (i) 
elintarvikkeiden tuotantoa, jalostusta ja 
jakelua vähiten kehittyneissä maissa, (ii) 
paikallisia pientuottajia ja naispuolisia 
viljelijöitä, (iii) kehittyvien maiden 
arkoina pitämiä tuotteita ja (iv) tuotteita 
aloilta, joilla on myönnetty YMP:n 
tuotantoon sidottuja maksuja ja joilla on 
sovellettu YMP:n 
kriisinhallintatoimenpiteitä.

2. Arvioinnissa tarkastellaan EU:n 
markkinoiden seurantakeskusten tietoja 
ja tapaustutkimuksia kestävän kehityksen 
tavoitteista raportoiden sekä 
kumppanimaiden ja muiden 
asianomaisten sidosryhmien, kuten 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
toimittamia tietoja. Tätä varten EU:n 
markkinoiden seurantakeskusten 
alakohtaista ja maantieteellistä 
soveltamisalaa laajennetaan siten, että se 
kattaa myös kumppanimaiden arkoina 
pitämät tuotteet ja vähiten kehittyneet 
maat. Komissio määrittelee arvioinnin 
soveltamisalan ja menetelmän 
delegoiduin säädöksin.

3. Mikäli seurantatiedoista ilmenee 
kehittyvän maan 
maatalouselintarvikkeiden tuotantoon ja 
jalostukseen tai elintarviketurvallisuuteen 
liittyviä haittavaikutuksia, Euroopan 
komissio julkaisee ennakkovaroituksen 
tarkoituksena käynnistää unionin, 
haittavaikutusten kohteena olevien 
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viljelijäyhteisöjen ja kumppanimaiden 
hallitusten väliset neuvottelut korjaavista 
toimenpiteistä. Vaikutusten kohteena 
olevien osapuolten on voitava käyttää 
turvalauseketta.

4. Mikäli ennakkovaroitusta ei ole 
annettu ja haittavaikutuksia ilmenee, 
vaikutusten kohteena oleva osapuoli voi
esittää valituksen. Valitukset ottaa 
vastaan Euroopan parlamentin pysyvä 
kehitystä tukevasta 
politiikkajohdonmukaisuudesta vastaava 
esittelijä, ja Euroopan komission 
kuulemismenettelystä vastaavat 
neuvonantajat käsittelevät ne. 
Vaikutusten kohteena olevat ja muut 
asianomaiset osapuolet voivat esittää 
näyttöä asiasta.

5. Komissio toimittaa neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille arvioinnin 
tuloksia, saatuja tietoja ja niiden 
perusteella toteutettavia EU:n toimia 
koskevan vuosittaisen kertomuksen.

Or. en

Perustelu

Tarkoitus on perustaa väline, jolla voidaan seurata kehityspolitiikan johdonmukaisuutta ja 
samanaikaisesti toimittaa komissiolle signaaleja markkinoista ja yhteisöistä, joihin vaikutus 
mahdollisesti kohdistuu. Tällä täydennetään jo olemassa olevien markkinoiden 
seurantakeskusten roolia. Euroopan komissiossa toimii jo kuulemismenettelystä vastaava 
neuvonantaja, ja tehtävä soveltuu myös kauppa- ja maatalousalan EU:n edustustoille.

Tarkistus 74
Stefan Gehrold

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) säännöt, jotka koskevat 7 artiklan b 
ja c alakohdan mukaista rahoitusta;

a) säännöt, jotka koskevat 7 artiklan b, 
c ja k alakohdan mukaista rahoitusta;

Or. en
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Tarkistus 75
Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

i a) se ei aiheuta sosiaalista tai 
ympäristöhaittaa ja on johdonmukainen 
EU:n politiikan tavoitteiden sekä 
kansainvälisten sitoumusten ja 
velvoitteiden kanssa YMP:n 
strategiasuunnitelma-asetuksen 5 ja 6 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 76
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei toimita tai toteuta 1 
kohdassa tarkoitettua toimintasuunnitelmaa 
tai jos toimintasuunnitelma on selvästi 
riittämätön tilanteen korjaamiseksi, 
komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 
artiklassa tarkoitettujen välimaksujen 
maksaminen.

Jos jäsenvaltio ei toimita tai toteuta 1 
kohdassa tarkoitettua toimintasuunnitelmaa 
tai jos toimintasuunnitelma on selvästi 
riittämätön tilanteen korjaamiseksi tai ei 
noudata kansainvälisiä sopimuksia tai 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuutta, komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 
artiklassa tarkoitettujen välimaksujen 
maksaminen.

Or. de

Tarkistus 77
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Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 7 artiklan e alakohdan nojalla 
rahoitettavan tiedotustoiminnan 
tarkoituksena on erityisesti auttaa yhteisen 
maatalouspolitiikan selittämisessä, 
täytäntöönpanossa ja kehittämisessä ja 
lisätä yleistä tietoisuutta kyseisen politiikan 
sisällöstä ja tavoitteista, palauttaa 
tiedotuskampanjoilla kuluttajien luottamus 
kriisien jälkeen, antaa tietoa viljelijöille ja 
muille maaseutualueiden toimijoille sekä 
tukea eurooppalaista maatalouden mallia ja 
auttaa kansalaisia ymmärtämään sitä.

Edellä 7 artiklan e alakohdan nojalla 
rahoitettavan tiedotustoiminnan on 
keskityttävä erityisesti ilmaston, 
ympäristön ja eläinten suojeluun, 
maaseudun sosiaalisten rakenteiden 
säilyttämiseen sekä vastuuseen YMP:n 
vaikutuksista maailmaan ja erityisesti 
kehitysmaihin. Tiedotustoiminnan 
tarkoituksena on erityisesti auttaa yhteisen 
maatalouspolitiikan selittämisessä, 
täytäntöönpanossa ja kehittämisessä ja 
lisätä yleistä tietoisuutta kyseisen politiikan 
sisällöstä ja tavoitteista, palauttaa 
tiedotuskampanjoilla kuluttajien luottamus 
kriisien jälkeen, antaa tietoa viljelijöille ja 
muille maaseutualueiden toimijoille sekä 
tukea eurooppalaista maatalouden mallia ja 
auttaa kansalaisia ymmärtämään sitä.

Or. de

Tarkistus 78
Stefan Gehrold

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 7 artiklan e alakohdan nojalla 
rahoitettavan tiedotustoiminnan 
tarkoituksena on erityisesti auttaa yhteisen 
maatalouspolitiikan selittämisessä, 
täytäntöönpanossa ja kehittämisessä ja 
lisätä yleistä tietoisuutta kyseisen politiikan 
sisällöstä ja tavoitteista, palauttaa 
tiedotuskampanjoilla kuluttajien luottamus 
kriisien jälkeen, antaa tietoa viljelijöille ja 
muille maaseutualueiden toimijoille sekä 
tukea eurooppalaista maatalouden mallia ja 
auttaa kansalaisia ymmärtämään sitä.

Edellä 7 artiklan e alakohdan nojalla 
rahoitettavan tiedotustoiminnan 
tarkoituksena on erityisesti auttaa yhteisen 
maatalouspolitiikan selittämisessä, 
täytäntöönpanossa ja kehittämisessä ja 
lisätä yleistä tietoisuutta kyseisen politiikan 
sisällöstä, tavoitteista ja 
maailmanlaajuisesta ulottuvuudesta, 
palauttaa tiedotuskampanjoilla kuluttajien 
luottamus kriisien jälkeen, antaa tietoa 
viljelijöille ja muille maaseutualueiden 
toimijoille sekä tukea eurooppalaista 
maatalouden mallia ja auttaa kansalaisia 
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ymmärtämään sitä.

Or. en

Tarkistus 79
Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden 57 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti käyttöön ottamaan 
järjestelmään on sisällyttävä 
järjestelmällisiä tarkastuksia, jotka on 
kohdennettava myös sellaisiin aloihin, 
joilla virheiden riski on suurin.

Jäsenvaltioiden 57 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti käyttöön ottamaan 
järjestelmään on sisällyttävä 
järjestelmällisiä tarkastuksia, jotka on 
kohdennettava myös sellaisiin aloihin, 
joilla virheiden riski on suurin ja joilla 
kyseisten riskien luonne aiheuttaa eniten 
vahinkoa ympäristölle, ilmastolle, 
kansanterveydelle tai eläinten 
hyvinvoinnille.

Or. en

Perustelu

Tällä päivitetään riski-käsite uuteen täytäntöönpanomalliin. ”Riski rahastoille” -periaatetta, 
jota tähän asti on noudatettu, olisi sovellettava EU:n ja jäsenvaltioiden julkisten varojen 
tehokkaaseen käyttöön: Taloudellisuusperiaatteen mukaisesti tämä tarkoittaa, että YMP:llä ei 
pitäisi mahdollistaa sellaisten julkisten varojen käyttöä, joista aiheutuu lisäkustannuksia, 
koska tällaiset ulkoistetut kustannukset on myöhemmin rahoitettava julkisista varoista.

Tarkistus 80
Stefan Gehrold

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yhdennetyn järjestelmän kautta 
kerätyt tiedot, jotka ovat merkityksellisiä 
komission analysoidessa, seuratessa ja 
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arvioidessa YMP:n, YMP:n 
strategiasuunnitelmien ja tukitoimien 
vaikutuksia kehitystavoitteisiin ja 
kehittyviin maihin, jaetaan maksutta 
komissiolle ja tarvittaessa jäsenvaltioiden 
YMP:n strategiasuunnitelmien 
laatimisesta vastaaville kansallisille 
elimille ja niistä vastaaville kansallisille 
hallintoviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 81
Stefan Gehrold

Ehdotus asetukseksi
76 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

76 a artikla

Vastuullisten investointien ja hyvien 
käytäntöjen todistaminen

Ne yritykset, jotka haluavat investointinsa 
ja hyvät käytäntönsä, jotka voivat 
tasoittaa kielteisiä vaikutuksia, otettaviksi 
huomioon asetuksen (EU) …/…[YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] 7 artiklan 
mukaisen arvioinnin puitteissa, 
toimittavat komissiolle tarvittavat 
todisteet.

Or. en

Tarkistus 82
Stefan Gehrold

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) vastuullisia investointeja ja hyviä 
käytäntöjä koskevien todisteiden hankinta 
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76 artiklan a kohdan mukaisesti;

Or. en
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