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Tarkistus 1137
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
aineellisiin ja/tai aineettomiin 
investointeihin, joilla pyritään edistämään 
6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista. 
Metsätalousalan tuen on perustuttava 
metsäsuunnitelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
aineellisiin ja/tai aineettomiin 
investointeihin, joilla pyritään edistämään 
6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista ja jotka 
eivät todistettavasti vahingoita ympäristöä 
tai ole osa ympäristöä saastuttavaa 
toimintaa. Metsätalousalan tuen on 
perustuttava metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin asiakirjoihin.

Or. de

Tarkistus 1138
Damiano Zoffoli

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
aineellisiin ja/tai aineettomiin 
investointeihin, joilla pyritään edistämään 
6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista. 
Metsätalousalan tuen on perustuttava 
metsäsuunnitelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
aineellisiin ja/tai aineettomiin 
investointeihin, joita 4 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa määritellyt tosiasialliset 
viljelijät tekevät ja joilla pyritään 
edistämään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista. 
Metsätalousalan tuen on perustuttava 
metsäsuunnitelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin.

Or. it
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Tarkistus 1139
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
aineellisiin ja/tai aineettomiin 
investointeihin, joilla pyritään edistämään 
6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista. 
Metsätalousalan tuen on perustuttava 
metsäsuunnitelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
aineellisiin ja/tai aineettomiin 
investointeihin, joilla pyritään edistämään 
6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista 
edellyttäen, että ne eivät vaikuta 
ympäristöön. Metsätalousalan tuen on 
perustuttava metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin asiakirjoihin.

Or. en

Tarkistus 1140
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
aineellisiin ja/tai aineettomiin 
investointeihin, joilla pyritään edistämään 
6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista. 
Metsätalousalan tuen on perustuttava 
metsäsuunnitelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
aineellisiin ja/tai aineettomiin, myös ei-
tuotannollisiin, investointeihin, joilla 
pyritään edistämään 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista. Metsätalousalan tuen on 
perustuttava metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin asiakirjoihin.

Or. en

Tarkistus 1141
Luke Ming Flanagan
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Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea 
ainoastaan aineellisiin ja/tai aineettomiin 
investointeihin, joilla pyritään edistämään 
6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista. 
Metsätalousalan tuen on perustuttava 
metsäsuunnitelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin.

2. aineelliset ja/tai aineettomat 
investoinnit, joilla pyritään edistämään 6 
artiklassa vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista. Metsätalousalan tuen on 
perustuttava metsäsuunnitelmiin, joiden 
tavoitteena on istuttaa jäsenvaltioihin 
kotoperäisiä metsiä ja toimia niin, että 
kattavuus on jatkuvaa;

Or. en

Perustelu

Luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi on tärkeää, että istutettavat metsät ovat maiden 
kotoperäisiä metsiä.

Tarkistus 1142
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ei-tuotannollisia investointeja 
voivat olla:

a) kylien, maaseutumaiseman ja 
luonnonarvoltaan merkittävien alueiden 
kulttuuri- ja luonnonperinnön 
säilyttämiseen, ennallistamiseen ja 
kohentamiseen liittyvät aineettomat 
tutkimukset ja investoinnit, niihin liittyvät 
sosioekonomiset näkökohdat mukaan 
luettuina, sekä ympäristöalan 
tiedotustoimet;

b) maaseutualueiden kuntien ja 
kylien ja niiden peruspalvelujen 
kehittämissuunnitelmien sekä 
Natura 2000 -alueita ja muita 
luonnonarvoltaan merkittäviä alueita 
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koskevien suojelu- ja hoitosuunnitelmien 
laatiminen ja päivittäminen;

c) toimintojen siirtämiseen sekä 
maaseudun taajamissa tai niiden lähellä 
sijaitsevien rakennusten ja muiden tilojen 
muutostöihin tarkoitetut investoinnit, 
joilla pyritään parantamaan taajaman 
elämänlaatua tai lisäämään sen 
ympäristönsuojelun tasoa.

Or. en

Perustelu

Uudessa YMP:ssä on jätetty pois 20 artikla maaseudun peruspalvelut ja kylien 
kunnostaminen ja sisällytetty se tähän yleiseen investointiartiklaan. On tärkeää säilyttää 
joitakin tämän artiklan keskeisiä osia, etenkin ympäristötarkoituksiin.

Tarkistus 1143
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ei-tuotannollisia investointeja 
voivat olla: (i) kylien, maaseutumaiseman 
ja luonnonarvoltaan merkittävien 
alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön 
säilyttämiseen, ennallistamiseen ja 
kohentamiseen liittyvät aineettomat 
tutkimukset ja investoinnit, niihin liittyvät 
sosioekonomiset näkökohdat mukaan 
luettuina; (ii) maaseutualueiden kuntien 
ja kylien ja niiden peruspalvelujen 
kehittämissuunnitelmien sekä Natura 
2000 -alueita ja muita luonnonarvoltaan 
merkittäviä alueita koskevien suojelu- ja 
hoitosuunnitelmien laatiminen ja 
päivittäminen, tarkoituksena parantaa 
taajaman elämänlaatua tai lisätä sen 
ympäristönsuojelun tasoa;

Or. en



AM\1172552FI.docx 7/156 PE632.145v01-00

FI

Tarkistus 1144
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat myöntää tukea 
maatilojen infrastruktuureihin tehtäviin 
investointeihin vain, jos ne vaikuttavat 
samanaikaisesti myönteisesti tämän 
asetuksen 6 artiklassa vahvistettuihin 
ympäristöön, ilmastoon ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyviin 
erityistavoitteisiin ja maatilan 
liiketoimintatilanteeseen. 

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa (92 artikla) vaaditaan kunnianhimoisempia ilmasto- ja 
ympäristötavoitteita. Sen varmistaminen, että investoinnit fyysiseen omaisuuteen, joiden 
osuus on tällä hetkellä lähes 23 prosenttia maaseudun kehittämismenoista, auttavat 
saavuttamaan nämä tavoitteet ja edistävät näin konkreettisesti 92 artiklan toteuttamista 
käytännössä.

Tarkistus 1145
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on laadittava luettelo tukeen 
kelpaamattomista investoinneista ja 
menoluokista, mukaan lukien vähintään
seuraavat:

Tukeen kelpaamattomat investoinnit ja 
menoluokat ovat seuraavat:

Or. fr
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Tarkistus 1146
Paul Brannen

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

Komission teksti Tarkistus

a a) investoinnit uusiutuvaan 
energiaan, jossa bioenergian kestävyyttä 
koskeva kertomus, jonka yksi pakollinen 
osa on raaka-aineiden saatavuuden 
arviointi, osoittaisi, että erityisesti 
puumaisen biomassan tehokas käyttö 
porrastetun käytön periaatteen mukaisesti 
voisi vaarantua;

Or. en

Tarkistus 1147
Luke Ming Flanagan

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

Komission teksti Tarkistus

c) maan hankinta, lukuun ottamatta 
maan hankintaa ympäristön 
säilyttämiseksi ja nuorten viljelijöiden 
tekemää maan hankinta rahoitusvälineitä 
käyttämällä;

c) maan hankinta;

Or. en

Perustelu

Maan hankinta mistä tahansa syystä on suljettava pois.

Tarkistus 1148
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) maan hankinta, lukuun ottamatta 
maan hankintaa ympäristön säilyttämiseksi 
ja maan hankinta rahoitusvälineitä 
käyttämällä;

c) maan hankinta, lukuun ottamatta 
maan hankintaa ympäristön 
säilyttämiseksi, rakentamattoman maan 
hankintaa ja rakennetun maan hankintaa 
enintään 10 prosentilla kyseisen toimen 
tukikelpoisten menojen kokonaismäärästä
ja maan hankintaa rahoitusvälineitä 
käyttämällä;

Or. en

Tarkistus 1149
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 
istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien 
jälkeen;

d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 
istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien 
jälkeen, poikkeuksena myös eläimet, joita 
käytetään koneiden tilalla 
maisemanhoitoon vaikeapääsyisillä 
alueilla tai suurilta petoeläimiltä 
suojautumiseen;

Or. de

Tarkistus 1150
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 

d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 
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istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien 
jälkeen;

istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien 
jälkeen ja petoeläinten hyökkäyksissä 
menetettyjen karjaeläinten korvaaminen;

Or. es

Tarkistus 1151
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 
istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien 
jälkeen;

d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 
istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien 
jälkeen tai suurten petoeläinten 
hyökkäyksissä menetetyn karjan 
korvaamiseen;

Or. en

Tarkistus 1152
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 
istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien 
jälkeen;

d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 
istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien 
jälkeen ja laumojen suojelemiseen 
saalistajilta;

Or. fr
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Tarkistus 1153
Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 
istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien 
jälkeen;

d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 
istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien 
jälkeen ja laumojen suojelemiseen 
saalistajilta;

Or. fr

Tarkistus 1154
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 
istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien 
jälkeen;

d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 
istutus muuhun tarkoitukseen kuin 
laumojen suojaamiseen saalistamiselta tai
maa- tai metsätalouden tuottokyvyn 
palauttamiseen luonnonkatastrofien ja 
muiden katastrofien jälkeen;

Or. en

Tarkistus 1155
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) lainojen korot, paitsi korkotuen tai 
vakuuspalkkiohyvityksen muodossa 
myönnettyjen avustusten osalta;

e) lainojen korot;

Or. en

Tarkistus 1156
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa;

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa, paitsi jos 
kyseiset investoinnit

i. mahdollistavat 10–25 prosentin 
vedensäästön edellyttäen, että ne ovat 
kastelun uudistamissuunnitelman 
mukaisia ja että julkinen rahoitus riippuu 
saavutetusta vedensäästöstä; 

ii. takaavat maataloustuotannon 
niillä alueilla, joilla sateen määrä on 
pienempi kuin 500 mm vuodessa; 

iii. vaikuttavat ainoastaan 
energiatehokkuuteen tai niiden toimien 
kehittämiseen, jotka vaikuttavat tarjonnan 
hallinnointiin, vesisäiliön luomiseen tai 
kierrätetyn veden käyttöön, jotka eivät 
vaikuta pohja- tai pintavesimuodostumiin.

Or. es
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Tarkistus 1157
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa;

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa, tai 
kastelujärjestelmät ilman vedenmittausta 
tai kastelujärjestelmät, jotka eivät toteuta 
kehittynyttä ja tehokasta suojelua 
maaperän eroosiota vastaan, tai eivät 
lisää humuspitoisuutta ja pintamaan 
muodostusta;

Or. en

Perustelu

Komissio on yksinkertaistanut nykyisessä ehdotuksessaan radikaalisti edellisen maaseudun 
kehittämistä koskevan asetuksen sääntöjä. Kuitenkin, kun otetaan huomioon, että 
ilmastonmuutos kiihtyy, ja että kesät ovat juuri olleet ennätyksellisen kuumat ja kuivat, vettä 
on pakko käyttää erittäin harkiten. Otamme uudelleen käyttöön velvoitteet mitata 
vedenkäyttöä nykyisen sääntöjen mukaisesti ja lisäämme velvoitteita suojella pintamaata ja 
lisätä humuksen muodostumista kastellun maan vedenpidätyskyvyn lisäämiseksi.

Tarkistus 1158
Susanne Melior, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn 

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
joilla ei aikaansaada nettovähennystä 
vesialueilta otettavan kasteluveden 
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vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä
vesienhoitosuunnitelmassa;

kulutuksessa ja jotka eivät ole 
yhdenmukaisia direktiivin 2000/60/EY 4 
artiklan 1 kohdassa säädetyn 
vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
investoinnit, jotka liittyvät lisääntyvään 
kasteluun ja/tai hajanaisen saastumisen 
korkeampaan riskiin, erityisesti kun 
kyseessä ovat vesistöt, joiden tilaa ei ole 
määritelty hyväksi kulloinkin voimassa 
olevassa vesienhoitosuunnitelmassa;

Or. de

Tarkistus 1159
Francesc Gambús

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa;

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa, paitsi jos 
kyseiset investoinnit parantavat 
vesihuoltoa ja vesien suojelemista;

Or. en

Tarkistus 1160
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kasteluun tehtävät investoinnit, f) kasteluun ja vedenpoistoon tehtävät 
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jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa;

investoinnit, jotka eivät ole yhdenmukaisia 
direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
1 kohdassa säädetyn vesimuodostumien 
hyvän tilan saavuttamisen kanssa, mukaan 
lukien lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa, paitsi jos 
kyseiset investoinnit edistävät tehokasta 
veden säästämistä;

Or. es

Tarkistus 1161
Stanislav Polčák

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa;

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät todistettavasti liity 
kuivuusriskin vähentämiseen ja ole 
yhdenmukaisia direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa;

Or. cs

Tarkistus 1162
Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia 

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia 



PE632.145v01-00 16/156 AM\1172552FI.docx

FI

direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
1 kohdassa säädetyn vesimuodostumien 
hyvän tilan saavuttamisen kanssa, mukaan 
lukien lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa;

direktiivissä 2000/60/EY tarkoitetun
vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa veden määrään 
liittyvistä syistä, paitsi jos investoinnit ovat 
direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
7 kohdassa kuvattujen periaatteiden 
mukaisia;

Or. fr

Tarkistus 1163
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivin
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa
säädetyn vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa;

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivissä
2000/60/EY säädetyn vesimuodostumien 
hyvän tilan saavuttamisen kanssa veden 
määrään liittyvistä syistä, elleivät ne ole 
direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
7 kohdan mukaisia;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ehdottamaan vaihtoehto komission ehdotukselle tehdä tietyistä 
kasteluun tehtävistä investoinneista tukikelpoisia, jos ne ovat vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 
kohdassa kuvattujen periaatteiden mukaisia.

Tarkistus 1164
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) suuriin infrastruktuureihin tehtävät 
investoinnit, jotka eivät ole osa paikallisia 
kehittämisstrategioita;

g) suuriin infrastruktuureihin tehtävät 
investoinnit, jotka eivät ole osa paikallisia 
kehittämisstrategioita ja jotka ovat 
liitteessä XI tarkoitettujen 
lainsäädännöllisten välineiden mukaisten 
velvoitteiden noudattamisen vastaisia.

Or. es

Tarkistus 1165
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) suuriin infrastruktuureihin tehtävät 
investoinnit, jotka eivät ole osa paikallisia 
kehittämisstrategioita;

g) suuriin infrastruktuureihin, 
erityisesti karjaan liittyviin toimintoihin
tehtävät investoinnit, jotka eivät ole osa 
paikallisia kehittämisstrategioita;

Or. en

Tarkistus 1166
Stefan Eck 

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) metsitykseen tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia metsitystä ja 
uudelleenmetsitystä koskevien 
yleiseurooppalaisten suuntaviivojen 
mukaisesti laadittujen, kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukaisten 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kanssa.

h) investoinnit infrastruktuureihin, 
joilla lisätään elintarviketuotantoeläinten 
eläintiheyttä; ja jotka eivät ole 
yhdenmukaisia eläinten hyvää terveyttä ja 
hyvinvointia ja sitä kautta 
mikrobilääkkeiden käytön vähentämistä 
tukevien suositusten kanssa eivätkä 
tuotantoeläinten suojelusta annetussa 
neuvoston direktiivissä 98/58/EY 
säädettyjen periaatteiden kanssa, 
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erityisesti eläinten fysiologisiin ja 
eläinpsykologisiin tarpeisiin sopivien 
suojan, ruoan, veden ja hoidon 
antaminen vakiintuneen kokemuksen ja 
tieteellisen tiedon mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1167
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) metsitykseen tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia metsitystä ja 
uudelleenmetsitystä koskevien 
yleiseurooppalaisten suuntaviivojen 
mukaisesti laadittujen, kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukaisten 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kanssa.

h) metsitykseen tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia metsitystä ja 
uudelleenmetsitystä, erityisesti 
runsaslajisten niittyjen ja laidunten 
metsitystä koskevien yleiseurooppalaisten 
suuntaviivojen mukaisesti laadittujen, 
kestävän metsänhoidon periaatteiden 
mukaisten ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 1168
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) metsitykseen tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia metsitystä ja 
uudelleenmetsitystä koskevien 
yleiseurooppalaisten suuntaviivojen 
mukaisesti laadittujen, kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukaisten 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kanssa.

h) metsitykseen ja metsien 
kunnostukseen tehtävät investoinnit, jotka 
eivät ole yhdenmukaisia 
metsäsuunnitelmien ja metsitystä ja 
uudelleenmetsitystä koskevien 
yleiseurooppalaisten suuntaviivojen 
mukaisesti laadittujen, kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukaisten 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kanssa.



AM\1172552FI.docx 19/156 PE632.145v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 1169
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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

Komission teksti Tarkistus

h a) investoinnit, jotka johtavat 
investoinneista hyötyvän tilan eläinten 
määrän ja/tai eläintiheyden kasvuun.

Or. en

Tarkistus 1170
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

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

Komission teksti Tarkistus

h a) investoinnit infrastruktuureihin, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia tukevien 
suositusten kanssa eivätkä 
tuotantoeläinten suojelusta annetussa 
neuvoston direktiivissä 98/58/EY 
säädettyjen periaatteiden kanssa, 
erityisesti eläinten fysiologisiin ja 
eläinpsykologisiin tarpeisiin sopivien 
suojan, ruoan, veden ja hoidon 
antaminen vakiintuneen kokemuksen ja 
parhaan saatavilla olevan tieteellisen 
tiedon mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Maaseuturahastosta ei pitäisi tarjota tukea kestämättömille investoinneille. Eläinten 
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hyvinvoinnin sekä eläinten ja ihmisten terveyden suojelun korkeat standardit ovat tärkeä osa 
kestävää kehitystä. Investoinnit infrastruktuureihin, jotka eivät täytä eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia koskevia vaatimuksia, kuten esimerkiksi intensiiviset häkkijärjestelmät, kuten 
varustellut häkit kanoille ja tallit emakoille, pitäisi siten katsoa tukikelvottomiksi.

Tarkistus 1171
Susanne Melior, Maria Noichl, Jo Leinen

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.

Or. de

Tarkistus 1172
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

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

Komission teksti Tarkistus

h a) investoinnit infrastruktuuriin, joka 
ei ole eläinten hyvinvoinnin suositusten ja 
tuotantoeläinten suojelusta annetun 
neuvoston direktiivin 98/58/EY 
periaatteiden mukaista.

Or. sv

Perustelu

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (EAFRD) ei pitäisi tukea 
kestämättömiä. Eläinten hyvinvoinnin sekä eläinten ja ihmisten terveyden suojelun korkeat 
standardit ovat tärkeä osa maatalouden kestävää kehitystä.
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Tarkistus 1173
Bas Eickhout

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

Komission teksti Tarkistus

h a) investoinnit, jotka voivat lisätä jo 
todettua ylituotantoa tai markkinoiden 
epätasapainoa alueellisella, kansallisella 
tai eurooppalaisella tasolla.

Or. en

Perustelu

Investointitukea ei pidä myöntää fyysiselle omaisuudelle, joka voi lisätä jo todettua 
ylituotantoa. Esimerkiksi YMP:n ei pitäisi voida tukea investointeja, joiden tavoitteena on 
lisätä maidon tuotantokapasiteettia alueilla, joilla on ylituotantoa.

Tarkistus 1174
Estefanía Torres Martínez

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

Komission teksti Tarkistus

h a) ulkopuolelle jäävät myös 
kotieläintaloudet ja yritykset, joiden koko 
tuotanto tai osa siitä muodostuu 
härkätaistelutoiminnasta.

Or. es

Tarkistus 1175
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – h b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

h b) ulkopuolelle jäävät myös 
sijoitukset sellaisen bioenergian 
tuotantoon, joka ei ole uusiutuvan 
energian direktiivissä asetettujen 
kestävyyskriteereiden mukaista, mukaan 
luettuna tiettyjä raaka-ainetyyppejä 
koskevat rajoitukset. 

Tätä listaa tukeen kelpaamattomista 
sijoituksista sovelletaan myös III luvussa 
määriteltyihin alakohtaisiin 
tukitoimityyppeihin.

Or. es

Tarkistus 1176
Paul Brannen

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

Komission teksti Tarkistus

Jotta voitaisiin edistää EU:n tavoitteita, 
hoitosuunnitelmassa tai muussa EU:n 
säännöstöä täytäntöönpanevassa 
välineessä ehdotettuja investointeja, jotka 
ovat rikkomisen kohteena missä tahansa 
rikkomismenettelyn vaiheessa, on 
automaattisesti pidettävä tukikelvottomina 
ilman, että niitä nimenomaisesti 
luetellaan.

Tätä varten komission eri pääosastojen 
olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä, ja mikäli 
ne havaitsevat, että varoja on jaettu 
virheellisesti, varmistettava rahoituksen 
keskeyttäminen, mukaan lukien 
jälkikäteen tapahtuva takaisinperintä.

Or. en
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Tarkistus 1177
Paul Brannen

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

Komission teksti Tarkistus

Viitaten h alakohtaan istutettavien lajien, 
alojen ja menetelmien valinnassa on 
vältettävä epäasianmukaiset metsitykset 
herkissä elinympäristöissä, kuten soilla ja 
kosteikoissa, sekä negatiiviset vaikutukset 
ekologisesti arvokkailla alueilla, mukaan 
lukien alueet, joilla harjoitetaan 
luonnonarvoltaan merkittävää 
maataloutta. Neuvoston direktiivin 
92/43/ETY ja direktiivin 2009/147/EY 
mukaisesti Natura 2000 -alueiksi 
nimetyillä alueilla sallitaan vain 
asianomaisten alueiden hoitotavoitteiden 
mukainen, Natura 2000:n 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten kanssa sovittu metsitys. 
Tukea ei myönnetä investointeihin, jotka 
kohdistuvat metsitykseen haitallisilla tai 
mahdollisesti haitallisilla vieraslajeilla tai 
lyhytkiertoisen energiapuun, 
joulukuusien tai energiantuotantoon 
tarkoitettujen nopeakasvuisten puiden 
istutukseen. Lisäksi sellaisten alueiden 
osalta, jotka ovat alttiita metsäpaloille ja 
jotka ovat saaneet tukea 
maaseuturahastosta vuosina 2007–2013 
tai 2014–2020 luonnonkatastrofien, kuten 
tulipalojen, estämiseen tai tulipalon 
jälkeiseen ennallistamistoimintaan, 
rahoituksen ennakkoehtona on 
viranomaisten aktiivinen osallistuminen 
metsäpalojen ekologiaan ja hallintaan 
kaikissa ennallistamis- ja 
metsitystoimissa.

Or. en

Perustelu

Sanamuoto on suurelta osin otettu asetuksen 1307/2013 delegoidusta asetuksesta ja liittyy 
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RDP:n nykyiseen toimenpiteeseen 8. Lisäksi, kun otetaan huomioon tulipalojen toistuvuus, 
joka on loppujen lopuksi luonnollinen seikka, meidän pitäisi auttaa metsiä ja maisemia 
kestämään tulipaloja paremmin. Sitä varten tulipalojen estämisen tai ennallistamistoiminnan 
investointeihin pitäisi sisältyä metsäpalojen ekologian asiantuntijoita.

Tarkistus 1178
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan a, b, d ja g 
alakohtaa ei sovelleta, jos tuki 
myönnetään rahoitusvälineiden 
muodossa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta vaarantaa koko artiklan tarkoituksen.

Tarkistus 1179
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan a, b, d ja g 
alakohtaa ei sovelleta, jos tuki 
myönnetään rahoitusvälineiden 
muodossa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1180
Damiano Zoffoli
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Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 75 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista.

Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 75 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista. 
Jäsenvaltion on määritettävä painopiste 
nuorten viljelijöiden tekemille 
investoinneille tämän asetuksen 4 artiklan 
1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 1181
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) metsitys ja ei-tuotannolliset 
investoinnit, jotka liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettuihin 
erityisiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

a) metsitys, 
peltometsätalousjärjestelmien luominen ja 
elvyttäminen ja ei-tuotannolliset 
investoinnit, jotka liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettuihin 
erityisiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

Or. en

Perustelu

Nykyisessä YMP:ssä ”metsitys ja peltometsätalouden luominen” on metsään liittyvän 
toimenpiteen 8 alatoimenpide. Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi muiden ehdotettujen 
tarkistusten kanssa, peltometsätalousjärjestelmät on tässä eroteltu metsitystoiminnasta. 
Samanaikaisesti niiden luominen ja uudistaminen eivät välttämättä ole tuottamaton 
investointi, sillä sillä voi olla merkittäviä ilmasto- ja ympäristöhyötyjä.

Tarkistus 1182
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin
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Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) metsitys ja ei-tuotannolliset 
investoinnit, jotka liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettuihin 
erityisiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

a) peltometsätalousjärjestelmien 
perustaminen, metsitys ja ei-tuotannolliset 
investoinnit, jotka liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettuihin 
erityisiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

Or. en

Perustelu

Peltometsäjärjestelmillä on monia hyötyjä ympäristön kannalta ja ne lisäävät maatilojen 
selviytymiskykyä. Peltometsäalueiden perustaminen ja hoito ei ole ”metsitystä”, koska maa 
pysyy yleensä ”maatalousmaana” IACS/LPIS-järjestelmässä. Yksittäisten puiden suojelusta 
eläimiä vastaan aiheutuvat kustannukset voivat olla korkeita ja ”peltometsien” 
sisällyttäminen tähän artiklaan mahdollistaa sen, että 100 prosenttia kustannuksista voi olla 
tukikelpoisia.

Tarkistus 1183
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) metsitys ja ei-tuotannolliset
investoinnit, jotka liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettuihin 
erityisiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

a) metsitys, 
peltometsätalousjärjestelmien 
elvyttäminen ja investoinnit, jotka liittyvät 
6 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettuihin erityisiin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin;

Or. es

Perustelu

Peltometsätalousjärjestelmien maatalouden ja metsätalouden välimaastoon sijoittuvista 
erityispiirteistä johtuen on tärkeää mainita ne selkeästi.
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Tarkistus 1184
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) ei-tuotannolliset investoinnit, jotka 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan i alakohdassa 
vahvistettuun eläinten hyvinvointia 
koskevaan erityistavoitteeseen;

Or. en

Tarkistus 1185
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) investoinnit alueille, joilla on 
luonnonoloista johtuvia tai muita 
erityisrajoitteita;

Or. en

Tarkistus 1186
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) investoinnit laumojen 
suojaamiseen saalistamiselta;

Or. en
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Tarkistus 1187
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) investoinnit maa- tai metsätalouden 
tuotantokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien tai muiden katastrofien 
jälkeen ja investoinnit asianmukaisiin 
ennalta ehkäiseviin toimiin metsissä ja 
maaseudulla.

c) investoinnit maa- tai metsätalouden 
tuotantokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien tai muiden katastrofien 
jälkeen ja investoinnit asianmukaisiin 
ennalta ehkäiseviin toimiin metsissä ja 
maaseudulla, kuten suojatoimenpiteet 
suurpetojen hyökkäyksiä vastaan.

Or. en

Tarkistus 1188
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) investoinnit maa- tai metsätalouden 
tuotantokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien tai muiden katastrofien 
jälkeen ja investoinnit asianmukaisiin 
ennalta ehkäiseviin toimiin metsissä ja 
maaseudulla.

c) investoinnit maa- tai metsätalouden 
tuotantokyvyn palauttamiseen tulipalojen 
ja muiden luonnonkatastrofien tai muiden 
katastrofien jälkeen, mukaan lukien 
tuholaiset ja taudit, ja investoinnit 
asianmukaisiin ennalta ehkäiseviin toimiin 
metsissä ja maaseudulla. 

Or. es

Tarkistus 1189
Damiano Zoffoli

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) jäsenvaltiot voivat määrittää 
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tämän tukitoimityypin mukaisen tuen 
myöntämiseksi painopisteitä koskevat 
perusteet, jotka koskevat 
tuotantoalakohtaisia sopimuksia, lyhyitä 
toimitusketjuja sekä paikallisia 
markkinoita.

Or. it

Tarkistus 1190
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) innovoinnit, joilla edistetään 
laumojen suojelemista saalistajilta;

Or. fr

Tarkistus 1191
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) investoinnit karjaeläinten 
suojeluun petoeläinten hyökkäyksiltä;

Or. es

Tarkistus 1192
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) investoinnit maa- ja 
metsätalousmaan hankintaan ja 
tilusjärjestelyyn.

Or. en

Tarkistus 1193
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) monikäyttöiset metsäalan palvelut 
ja metsäalan aineelliset investoinnit 
vuoristoalueilla ja syrjäisimmillä alueilla;

Or. fr

Tarkistus 1194
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) nuorten viljelijöiden tekemät 
investoinnit;

Or. es

Perustelu

On lisättävä tukea nuorten viljelijöiden tekemille investoinneille kun on tarpeellista edistää 
sukupolvenvaihdosta.
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Tarkistus 1195
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) maatalouden investoinnit 
luonnonhaitta-alueilla ja alueilla, joilla 
on muita erityisrajoitteita.

Or. es

Perustelu

On olennaisen tärkeää säilyttää maataloustoiminta näillä alueilla, koska se edistää luonnon 
monimuotoisuuden ylläpitämistä.

Tarkistus 1196
Damiano Zoffoli

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä on säädetty edellisen 
kohdan 3 alakohdassa, jäsenvaltion on 
rajoitettava tuen enimmäismäärä 
90 prosenttiin nuorten viljelijöiden 
tukikelpoisista investointikustannuksista 
tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 
e alakohdan mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 1197
Pavel Poc, Jytte Guteland

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d) investoinnit maa- ja 
metsätalousmaan hankintaan ja 
tilusjärjestelyyn.

Or. en

Perustelu

On suositeltavaa sisällyttää tilusjärjestely sekä maa- ja metsätalousinfrastruktuuri 
investointeihin, joissa enimmäistuki voidaan nostaa sataan prosenttiin edellyttäen, että 
kyseinen investointi tehdään julkisen edun vuoksi, eikä se aina liity suoraan ainoastaan 
tiettyihin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin.

Tarkistus 1198
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Maaseudun kehittämisrahastoja ei 
saa käyttää keskitettyjen eläinten 
ruokintatoimintojen 
yhteisrahoitusinvestointeihin.

Or. en

Tarkistus 1199
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittamiseen ja maaseudun 
yritystoiminnan käynnistämiseen tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittamiseen ja maaseudun 
yritystoiminnan käynnistämiseen sekä 
liiketoiminnan kehittämistoimiin tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
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edellytyksin edistääkseen 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista.

strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin edistääkseen 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 1200
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muuhun kuin maataloustoimintaan 
liittyvän yritystoiminnan käynnistäminen 
maaseutualueilla osana paikallisia 
kehittämisstrategioita.

c) muuhun kuin maataloustoimintaan 
liittyvän yritystoiminnan käynnistäminen 
ja kehittäminen maaseutualueilla.

Or. en

Tarkistus 1201
Florent Marcellesi, Tilly Metz

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tässä artiklassa tarkoitetut 
tukitoimityypit jaetaan siten, että sillä 
edistetään sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamista maaseutualueilla.

Or. en

Tarkistus 1202
Damiano Zoffoli

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on maksettava tuki 
kiinteämääräisinä korvauksina. Tuki saa 
olla enintään 100 000 euroa, ja se voidaan 
yhdistää rahoitusvälineisiin.

4. Jäsenvaltion on maksettava tuki 
kiinteämääräisinä korvauksina. Tuki saa 
olla enintään 100 000 euroa, se on 
kohdennettava maatilainvestointeihin, ja 
se voidaan yhdistää rahoitusvälineisiin.

Or. it

Tarkistus 1203
Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
69 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

69 a artikla

Siirtymähankkeiden tuki –
Viljelyhankkeiden rahoitus 

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
tosiasiallisten viljelijöiden 
siirtymähankkeille tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin edistääkseen 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista. 

2. Hankkeen on perustuttava yhteen 
asiakirjaan, joka koostuu 
alkuselvityksestä ja 
toimintasuunnitelmasta, johon sisältyvät

– tavoitteet ja niiden 
johdonmukaisuus YMP:n tavoitteiden 
kanssa, 

– niiden täyttämät tavoitteet,

– investoinnit, koulutus, sitoumukset 
ja muut tarvittavat toimenpiteet näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi sekä niiden 
kustannukset, 

– hankkeeseen liittyvät riskit ja 
niiden kattaminen, 
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– hankkeen edut ja niiden lisäarvo 
viljelijälle, 

– hankkeen edut ja niiden lisäarvo 
yhteiskunnalle,

– arviointi julkisiin tukiin liittyvistä 
tarpeista, jotta voidaan taata hankkeen 
täydellinen onnistuminen aineellisten ja 
aineettomien investointien kannalta, sekä 
riskien kattaminen. 

3. Jäsenvaltion on maksettava tuki 
kiinteämääräisinä korvauksina. Tuki saa 
olla enintään 100 000 euroa, ja se 
voidaan yhdistää rahoitusvälineisiin. 

4. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
hanke saatetaan loppuun, jotta käytetyt 
julkiset varat voidaan perustella. 

5. Jäsenvaltiot voivat tukea 
hankkeita tämän artiklan mukaisesti vain 
kerran tuensaajaa kohden. 

Or. fr

Tarkistus 1204
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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. Jäsenvaltio voi myöntää
riskinhallintavälineiden tukea tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

Or. de

Perustelu

Riskikäyttäytymistä ei pidä palkita.
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Tarkistus 1205
Luke Ming Flanagan

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. Jäsenvaltio voi myöntää
riskinhallintavälineiden tuen tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 1206
Sirpa Pietikäinen

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. Jäsenvaltio voi myöntää
riskinhallintavälineiden tuen tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 1207
Bas Eickhout

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. Jäsenvaltio voi myöntää
riskinhallintavälineiden tuen tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.
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Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutokseen liittyvien äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamat kustannukset nousevat 
joka vuosi; minkä vuoksi tämä riskiluokka uhkaa niellä yhä suuremman osan yhä 
pienemmästä maaseudun kehittämisbudjetista. Sen tekeminen pakolliseksi jäsenvaltioille vain 
vähentää muiden maaseudun kehittämistoimenpiteiden rahoitusta, mikä voi saada aikaan 
myönteisiä muutoksia tuotantojärjestelmissä. Lisäksi jäsenvaltioiden pitäisi voida valita.

Tarkistus 1208
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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. Jäsenvaltio voi myöntää
riskinhallintavälineiden tuen tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 1209
Christophe Hansen

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. Jäsenvaltio voi myöntää
riskinhallintavälineiden tuen tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

Or. en
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Perustelu

Joillakin jäsenvaltioilla on valtiontukijärjestelmän alaisia riskinhallintavälineitä, ja ne 
haluaisivat jatkaa näiden järjestelmien käyttöä. Siksi riskinhallintavälineiden käyttö pitäisi 
olla vapaaehtoista.

Tarkistus 1210
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen 
tukitoimityypin mukaista tukea 
edistääkseen riskinhallintavälineitä, jotka 
auttavat tosiasiallisia viljelijöitä 
hallitsemaan maataloustoimintaansa 
liittyviä, tuotantoa ja tuloja koskevia 
itsestään riippumattomia riskejä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen 
tukitoimityypin mukaista tukea 
edistääkseen maatalouskäytäntöjä, jotka 
pienentävät riskejä ja lisäävät luonnosta 
ja ilmastonmuutoksesta johtuvien riskien 
sietokykyä, ja edistääkseen
riskinhallintavälineitä, jotka auttavat 
tosiasiallisia viljelijöitä hallitsemaan 
maataloustoimintaansa liittyviä, tuotantoa 
ja tuloja koskevia itsestään riippumattomia 
riskejä ja joilla edistetään 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista.

Or. de

Perustelu

Riskikäyttäytymistä ei pidä palkita.

Tarkistus 1211
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen 
tukitoimityypin mukaista tukea 
edistääkseen riskinhallintavälineitä, jotka 

2. Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen 
tukitoimityypin mukaista tukea 
edistääkseen riskinhallintavälineitä, jotka 
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auttavat tosiasiallisia viljelijöitä 
hallitsemaan maataloustoimintaansa 
liittyviä, tuotantoa ja tuloja koskevia 
itsestään riippumattomia riskejä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

auttavat viljelijöitä hallitsemaan 
maataloustoimintaansa liittyviä, tuotantoa 
ja tuloja koskevia itsestään riippumattomia 
riskejä ja joilla edistetään 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, lisäksi on tuettava ja 
kannustettava riskien 
lieventämisstrategioita, jotka lisäävät 
maatilojen selviytymiskykyä ja vähentävät 
alttiutta tulojen epävakaudelle;

Or. en

Perustelu

Riskien lieventämistä ja kehittyvien riskitilanteiden ehkäisyä pitäisi kannustaa, ja sen pitäisi 
olla riskienhallinnan tasolla.

Tarkistus 1212
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen 
tukitoimityypin mukaista tukea 
edistääkseen riskinhallintavälineitä, jotka 
auttavat tosiasiallisia viljelijöitä 
hallitsemaan maataloustoimintaansa 
liittyviä, tuotantoa ja tuloja koskevia 
itsestään riippumattomia riskejä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen 
tukitoimityypin mukaista tukea 
edistääkseen riskinhallintavälineitä, jotka 
auttavat tosiasiallisia viljelijöitä 
hallitsemaan maataloustoimintaansa 
liittyviä, tuotantoa ja tuloja koskevia 
itsestään riippumattomia riskejä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista. Kyseiset 
välineet voivat sisältää useiden 
samanaikaisten riskien 
valvontajärjestelmiä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi vastata kaikkiin 6 artiklassa lueteltuihin erityistavoitteisiin.
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Tarkistus 1213
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen 
tukitoimityypin mukaista tukea 
edistääkseen riskinhallintavälineitä, jotka 
auttavat tosiasiallisia viljelijöitä 
hallitsemaan maataloustoimintaansa 
liittyviä, tuotantoa ja tuloja koskevia 
itsestään riippumattomia riskejä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen 
tukitoimityypin mukaista tukea 
edistääkseen riskien lieventämisvälineitä ja 
riskinhallintavälineitä, jotka auttavat 
tosiasiallisia viljelijöitä välttämään, 
vähentämään ja hallitsemaan 
maataloustoimintaansa liittyviä, tuotantoa 
ja tuloja koskevia, odottamattomia ja
itsestään riippumattomia riskejä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutokseen liittyvistä äärimmäisistä sääilmiöistä aiheutuvat kustannukset kasvavat 
vuosi vuodelta; minkä vuoksi tämä riskiluokka uhkaa niellä yhä suuremman osan yhä 
pienemmästä maaseudun kehittämisbudjetista. Riskienhallinnalla ja vakuutuksella ei saa 
vakiinnuttaa huonoja maatalouskäytäntöjä, jotka lisäävät tappioiden riskiä Vain viljelijöiden, 
jotka minimoivat riskin (esim. varmistamalla järjestelmiensä ilmastokestävyyden, esimerkiksi 
lisäämällä/suojaamalla humusta ja pintamaata tai välttämällä monokulttuurikäytäntöjä ja 
hajauttamalla riskiä monimuotoisemmilla järjestelmillä) pitäisi voida hyötyä EU:n 
rahoittamasta yksityisestä vakuutuksesta.

Tarkistus 1214
Christophe Hansen

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen 
tukitoimityypin mukaista tukea 
edistääkseen riskinhallintavälineitä, jotka 
auttavat tosiasiallisia viljelijöitä 
hallitsemaan maataloustoimintaansa 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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liittyviä, tuotantoa ja tuloja koskevia 
itsestään riippumattomia riskejä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 1215
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen 
tukitoimityypin mukaista tukea 
edistääkseen riskinhallintavälineitä, jotka 
auttavat tosiasiallisia viljelijöitä 
hallitsemaan maataloustoimintaansa 
liittyviä, tuotantoa ja tuloja koskevia 
itsestään riippumattomia riskejä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 1216
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen 
tukitoimityypin mukaista tukea 
edistääkseen riskinhallintavälineitä, jotka 
auttavat tosiasiallisia viljelijöitä 
hallitsemaan maataloustoimintaansa 
liittyviä, tuotantoa ja tuloja koskevia 
itsestään riippumattomia riskejä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. en

Tarkistus 1217
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rahoitusosuudet 
vakuutusmaksuihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1218
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rahoitusosuudet 
vakuutusmaksuihin;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:n julkisten varojen myöntäminen yksityisiin vakuutuksiin tarkoittaa, että YMP:n varoja 
menee rahoituslaitoksille, ei maanviljelijöille, ja että tällä hetkellä vakuutetaan riskialttiita 
käytäntöjä ja menot todennäköisesti kasvavat, kun ilmastonmuutos käynnistyy. Tämä ei 
noudata taloudellisuusperiaatetta.

Tarkistus 1219
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) rahoitusosuudet 
vakuutusmaksuihin;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Riskikäyttäytymistä ei pidä palkita.

Tarkistus 1220
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rahoitusosuudet 
vakuutusmaksuihin;

a) sato-, eläin- ja 
kasvivakuutusmaksuihin, kun vakuutus 
otetaan epäsuotuisien sääolojen, eläin- tai 
kasvitautien, tuholaisvahingon taikka 
ympäristövahingon viljelijöille 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;

Or. en

Perustelu

Riskinhallinta pitäisi paremmin kohdentaa maatilakohtaisesti.

Tarkistus 1221
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rahoitusosuudet keskinäisiin 
rahastoihin, mukaan lukien 

b) keskinäisten rahastojen 
maksamiin taloudellisiin korvauksiin 
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perustamisesta aiheutuvat hallinnolliset 
kulut.

viljelijöille epäsuotuisista sääoloista, 
eläin- tai kasvitaudin puhkeamisesta, 
tuholaisvahingosta taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta.

Or. en

Perustelu

Riskinhallinta pitäisi paremmin kohdentaa maatilakohtaisesti.

Tarkistus 1222
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rahoitusosuudet keskinäisiin 
rahastoihin, mukaan lukien 
perustamisesta aiheutuvat hallinnolliset 
kulut.

b) luettelo toimista, jotka liittyvät 
riskienehkäisyn vahvistamiseen ja 
ekologisen sietokyvyn lisäämiseen.

Or. de

Perustelu

Riskikäyttäytymistä ei pidä palkita.

Tarkistus 1223
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) rahoitusosuudet toimenpiteisiin, 
jotka lisäävät maatilojen selviytymiskykyä, 
mukaan lukien mutta ei rajoittuen, 
viljelykasvien monipuolistamisstrategiat 
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ja peltometsätalousjärjestelmät;

Or. en

Perustelu

Peltometsätalousviljelyjärjestelmät ja viljelyn monipuolistamisstrategiat voivat lisätä 
maantilojen selviytymiskykyä.

Tarkistus 1224
Bas Eickhout

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

Komission teksti Tarkistus

b a) rahoitusosuudet riskien 
lieventämiseen, kuten maisemapiirteiden 
ja maaperän suojeluun, mikä auttaa 
vähentämään kuivuutta, tulvia ja 
tulipaloja.

Or. en

Tarkistus 1225
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tukikelpoisten 
vakuutusjärjestelmien ja keskinäisten 
rahastojen muodot ja turva/kattavuus;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Riskikäyttäytymistä ei pidä palkita.
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Tarkistus 1226
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tukikelpoisten 
vakuutusjärjestelmien ja keskinäisten 
rahastojen muodot ja turva/kattavuus;

a) tukikelpoisten 
vakuutusjärjestelmien ja keskinäisten 
rahastojen muodot ja turva/kattavuus. 
Edellä olevaa 3 kohdan b, c ja 
d alakohtaa sovellettaessa ’keskinäisellä 
rahastolla’ tarkoitetaan jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
hyväksymää järjestelmää, jossa siihen 
kuuluvat viljelijät voivat vakuuttaa itsensä 
sellaisia taloudellisia tappioita vastaan, 
jotka aiheutuvat epäsuotuisista ilmasto-
oloista tai eläin- tai kasvitaudeista, tai 
tuholaisvahingosta tai 
ympäristövahingosta, taikka heidän 
tulojensa voimakasta laskua vastaan, ja 
jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia;

Or. en

Perustelu

Riskinhallinta pitäisi paremmin kohdentaa maatilakohtaisesti.

Tarkistus 1227
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tukikelpoisten 
vakuutusjärjestelmien ja keskinäisten 
rahastojen muodot ja turva/kattavuus;

a) tukikelpoisten keskinäisten 
rahastojen muodot ja turva/kattavuus;

Or. en
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Perustelu

EU:n julkisten varojen myöntäminen yksityisiin vakuutuksiin tarkoittaa, että YMP:n varoja 
menee rahoituslaitoksille, ei maanviljelijöille, ja että tällä hetkellä vakuutetaan riskialttiita 
käytäntöjä ja menot todennäköisesti kasvavat, kun ilmastonmuutos käynnistyy. Tämä ei 
noudata taloudellisuusperiaatetta.

Tarkistus 1228
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tappioiden laskentamenetelmät ja 
korvaukseen johtavat tekijät;

b) tappioiden laskentamenetelmät ja 
korvaukseen johtavat tekijät. Tukea 
myönnetään vain vakuutussopimuksiin, 
jotka kattavat menetykset, jotka ovat 
aiheutuneet epäsuotuisista sääoloista, 
eläin- tai kasvitaudista, 
tuholaisvahingosta taikka 
ympäristövahingosta, tai direktiivin 
2000/29/EY mukaisesti viljelijän 
tuotannon tuhoavan kasvitaudin tai 
tuholaisen hävittämiseksi taikka niiden 
leviämisen estämiseksi toteutetuista 
toimenpiteistä. Viljelijöiden 
vuosituotannon laskemiseksi voidaan 
käyttää indeksejä. Käytetyllä 
laskentamenetelmällä on voitava 
määritellä yksittäiselle viljelijälle 
aiheutunut tosiasiallinen menetys tiettynä 
vuonna. Aiheutuneiden menetysten 
laajuuden arviointia voidaan mukauttaa 
kunkin tuotantolajin erityispiirteisiin 
hyödyntäen

i) biologisia indeksejä (menetetyn 
biomassan määrä) tai vastaavia 
sadonmenetysindeksejä, jotka 
vahvistetaan maatilan, paikallisella, 
alueellisella tai kansallisella tasolla, tai

ii) sääindeksejä (mukaan lukien 
sademäärä ja lämpötila), jotka 
vahvistetaan paikallisella, alueellisella tai 
kansallisella tasolla;



PE632.145v01-00 48/156 AM\1172552FI.docx

FI

Or. en

Perustelu

Riskinhallinta pitäisi paremmin kohdentaa maatilakohtaisesti.

Tarkistus 1229
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) säännöt, jotka koskevat 
keskinäisten rahastojen perustamista ja 
hallintoa.

c) menetelmä sen toteamiseksi, että 
korvauksensaaja on toteuttanut kaikki 
toimet riskien ehkäisemiseksi, ennen 
korvauksen myöntämistä.

Or. de

Perustelu

Riskikäyttäytymistä ei pidä palkita.

Tarkistus 1230
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) julkista rahoitusta myönnetään 
vakuutusmaksuun vain, jos edunsaaja 
sitoutuu toteuttamaan 
vähentämistoimenpiteitä riskinsä tai 
riskille altistumisen minimoimiseksi.

Or. en
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Perustelu

Ilmastonmuutokseen liittyvistä äärimmäisistä sääilmiöistä aiheutuvat kustannukset kasvavat 
vuosi vuodelta; minkä vuoksi tämä riskiluokka uhkaa niellä yhä suuremman osan yhä 
pienemmästä maaseudun kehittämisbudjetista. Riskienhallinnalla ja vakuutuksella ei saa 
vakiinnuttaa huonoja maatalouskäytäntöjä, jotka lisäävät tappioiden riskiä Vain viljelijöiden, 
jotka minimoivat riskin (esim. varmistamalla järjestelmiensä ilmastokestävyyden, esimerkiksi 
lisäämällä/suojaamalla humusta ja pintamaata tai välttämällä monokulttuurikäytäntöjä ja 
hajauttamalla riskiä monimuotoisemmilla järjestelmillä) pitäisi voida hyötyä EU:n 
rahoittamasta yksityisestä vakuutuksesta

Tarkistus 1231
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tukea ei myönnetä viljelijöille, 
jotka eivät ole onnistuneet välttämään 
riskejä hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevassa kehyksessä 
ja ehdollisuusjärjestelmässä vaaditun 
hyvän hoidon avulla.

Or. en

Tarkistus 1232
Damiano Zoffoli

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tukea myönnetään ainoastaan, jos 
menetykset ovat vähintään 20 prosenttia 
viljelijän edellisen kolmivuotiskauden tai 
edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan 
kolmen vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta tai -tulosta, lukuun 
ottamatta korkeinta ja alinta määrää.

5. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tukea myönnetään ainoastaan, jos 
menetykset ovat vähintään 20 prosenttia 
viljelijän edellisen kolmivuotiskauden tai 
edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan 
kolmen vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta, -ansioista tai -tulosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää. Tuki on suhteutettu tuotantoon, 
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ansioihin tai tuloon, jotka on mahdollista 
saavuttaa.

Or. it

Tarkistus 1233
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tukea myönnetään ainoastaan, jos 
menetykset ovat vähintään 20 prosenttia 
viljelijän edellisen kolmivuotiskauden tai 
edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan 
kolmen vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta tai -tulosta, lukuun 
ottamatta korkeinta ja alinta määrää.

5. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tukea myönnetään ainoastaan, jos on 
toteutettu toimia riskien vähentämiseksi 
tai minimoimiseksi ja jos menetykset ovat 
vähintään 30 prosenttia viljelijän edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta 
tai -tulosta, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää.

Or. en

Tarkistus 1234
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 70 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista.

6. Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 50 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Tämä ei ole kestävää, kun otetaan huomioon budjettirajoitukset - komission ehdotuksella 
velvoitetaan useampia jäsenvaltioita rahoittamaan tähän luokkaan, yleensä lisäämällä 
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julkisten ja YMP:n menoja yhä pienenevästä maaseudun kehittämisbudjetista yksityisiin 
vakuutuksiin, mikä hyödyttää yksityisiä vakuutuslaitoksia tuomatta ylipäätään mitään 
positiivista muutosta kyseisten riskien lieventämiseen tai vähentämiseen.

Tarkistus 1235
Christophe Hansen

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltion on varmistettava, ettei 
tämän artiklan mukaisten tukitoimien ja 
muiden julkisten tai yksityisten
riskinhallintajärjestelmien yhdistämisestä 
aiheudu liiallisia korvauksia.

7. Jäsenvaltion on varmistettava, ettei 
tämän artiklan mukaisten tukitoimien ja 
muiden julkisten riskinhallintajärjestelmien 
yhdistämisestä aiheudu liiallisia 
korvauksia.

Or. en

Tarkistus 1236
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot eivät saa tukea 
tukitoimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa 
negatiivisia vaikutuksia ympäristölle.

Or. en

Perustelu

Rahoitusta ei pidä myöntää maatalouden tehostamiseen.

Tarkistus 1237
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Jos kyseessä on 
sukupolvenvaihdoksiin liittyvä yhteistyö, 
jäsenvaltio voi myöntää tukea ainoastaan 
viljelijöille, jotka ovat saavuttaneet 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetun 
eläkeiän.

7. Jos kyseessä on 
sukupolvenvaihdoksiin liittyvä yhteistyö ja 
pyrkimyksenä on rohkaista 
sukupolvenvaihdoksia maatilatasolla, 
jäsenvaltio voi myöntää tukea ainoastaan 
viljelijöille, jotka ovat saavuttaneet 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetun 
eläkeiän.

Or. en

Perustelu

Tällainen yhteistyön muoto on huomattava ja sitä on käytettävä keinona vaikuttaa 
sukupolvenvaihdostavoitteeseen.

Tarkistus 1238
Damiano Zoffoli

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Leader-aloitteeseen, johon 
viitataan paikallisyhteisöjen omina 
kehittämishankkeina 1 kohdan 
mukaisesti, sisältyy se, että maatalous-
ja/tai metsätalousyritykset osallistuvat 
hankkeisiin aktiivisesti ja etulinjassa.

Or. it

Tarkistus 1239
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea maa- 1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea maa-
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ja metsätalousyritysten ja 
maaseutuyritysten tietämyksen vaihtoon ja 
tiedottamiseen tässä artiklassa säädetyin ja 
jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

, peltometsätalous- ja metsätalousyritysten 
ja maaseutuyritysten tietämyksen vaihtoon 
ja tiedottamiseen tässä artiklassa säädetyin 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 1240
Pavel Poc, Jytte Guteland

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea maa-
ja metsätalousyritysten ja 
maaseutuyritysten tietämyksen vaihtoon ja 
tiedottamiseen tässä artiklassa säädetyin ja 
jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltio myöntää tukea maa- ja 
metsätalousyritysten ja maaseutuyritysten 
tietämyksen vaihtoon ja tiedottamiseen 
tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
täsmentämin edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 1241
Damiano Zoffoli

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä tukitoimityypissä jäsenvaltio 
voi myöntää tukea kaikkiin asiaan liittyviin 
toimiin, joilla edistetään innovointia ja 
mahdollisuuksia päästä osalliseksi 
koulutukseen ja neuvontaan sekä 
tietämyksen ja tiedon vaihtoon ja 
levittämiseen ja joilla edistetään 
6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

2. Tässä tukitoimityypissä jäsenvaltio 
voi myöntää tukea kaikkiin asiaan liittyviin 
toimiin, joilla edistetään ennen kaikkea 
nuorten viljelijöiden keskuudessa
innovointia ja mahdollisuuksia päästä 
osalliseksi koulutukseen ja neuvontaan 
sekä tietämyksen ja tiedon vaihtoon ja 
levittämiseen ja joilla edistetään 
6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.
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Or. it

Tarkistus 1242
Pavel Poc, Jytte Guteland

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä tukitoimityypissä jäsenvaltio 
voi myöntää tukea kaikkiin asiaan liittyviin 
toimiin, joilla edistetään innovointia ja 
mahdollisuuksia päästä osalliseksi 
koulutukseen ja neuvontaan sekä 
tietämyksen ja tiedon vaihtoon ja 
levittämiseen ja joilla edistetään 6 
artiklassa vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista.

2. Tässä tukitoimityypissä jäsenvaltio 
ja EU voivat myöntää tukea kaikkiin 
asiaan liittyviin toimiin, joilla edistetään 
innovointia ja mahdollisuuksia päästä 
osalliseksi koulutukseen ja neuvontaan 
sekä tietämyksen ja tiedon vaihtoon ja 
levittämiseen ja joilla edistetään 6 
artiklassa vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 1243
Francesc Gambús

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 75 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista.

Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 100 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. es

Tarkistus 1244
Christophe Hansen

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 75 prosenttiin
tukikelpoisista kustannuksista.

Jäsenvaltio voi myöntää jopa 
100 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 1245
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, kun kyseessä on 
maatilojen neuvontapalvelujen 
perustaminen, jäsenvaltio voi myöntää 
tukea kiinteän määrän, joka on enintään 
200 000 euroa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tälle ei ole perustetta, 200 000 euroa on hyvin erisuuruinen summa rahaa eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus 1246
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
72 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

72 a artikla

Tuki suojeltujen suurpetoeläinten 
aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseen 

ja lieventämiseen

1. Jäsenvaltiot voivat noudattaen 
tässä asetuksessa annettuja ehtoja tukea 
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sellaisten toimenpiteiden käyttöönottoa, 
joilla suojellaan karjatiloja neuvoston 
direktiivillä 92/43/ETY suojeltujen 
suurpetoeläinten aiheuttamilta 
vahingoilta ja korvataan tuottajille
kyseisistä vahingoista aiheutuneet 
menetykset.

2. Jäsenvaltiot takaavat niiden 
lisäkustannusten ja tulonmenetysten 
täyden tai osittaisen korvaamisen, jotka 
ovat aiheutuneet torjumistoimista tai 
vahingoista aiheutuneista karjan 
menetyksistä.

3. Jäsenvaltiot määrittävät 
vahinkotyypit sekä torjumismenetelmät, 
joista on mahdollista saada korvausta 
2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Luontodirektiivin seurauksena suojeltujen suurpetoeläinten määrä on kasvanut huomattavasti 
Euroopan unionissa ja sen myötä myös karjaeläimiin kohdistuneet hyökkäykset. On 
aiheellista ottaa käyttöön erityinen tukitoimi maaseudun kehitystä koskevassa kappaleessa, 
jotta menetykset voidaan korvata viljelijöille asianmukaisesti.

Tarkistus 1247
Bas Eickhout

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

Komission teksti Tarkistus

Valitessaan tukitoimia 
hallintoviranomaisten on huolehdittava 
suunniteltujen tukitoimien 
ilmastokestävyyden sekä ympäristön ja 
luonnon monimuotoisuuden kestävyyden 
varmistamisesta. 

Or. en



AM\1172552FI.docx 57/156 PE632.145v01-00

FI

Tarkistus 1248
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi päättää, että se ei sovella
valintaperusteita sellaisten investointien 
tukitoimissa, jotka on selkeästi 
kohdennettu ympäristötarkoituksiin tai 
jotka toteutetaan ennallistamistoimien 
yhteydessä.

Jäsenvaltio voi lisäksi soveltaa
valintaperusteita sellaisten investointien 
tukitoimissa, jotka on selkeästi 
kohdennettu ympäristötarkoituksiin tai 
jotka toteutetaan ennallistamistoimien 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Ympäristöä koskevia valintaperusteita on aina sovellettava tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi.

Tarkistus 1249
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valintaperusteita ei voida 
määritellä sellaisille toimille, joilla on 
Horisontti 2020+-ohjelman mukainen 
huippuosaamismerkki tai jotka on valittu 
Life+-ohjelmassa, edellyttäen, että tällaiset 
toimet ovat YMP:n strategiasuunnitelman 
mukaisia.

4. Valintaperusteita ei voida 
määritellä sellaisille toimille, jotka on 
valittu Life+-ohjelmassa, edellyttäen, että 
tällaiset toimet ovat YMP:n 
strategiasuunnitelman mukaisia.

Or. en

Perustelu

Tämä vähentää LIFE+ -hankkeiden hallinnointia, kun ne ovat jo täyttäneet valintaperusteet. 
Maatalouden Natura 2000 -alueet ovat kaikista Natura-alueista huonoimmassa kunnossa, 
sillä ne saavat niin vähän rahoitusta, ja viljelijöillä ei ole kannustimia suojella lajeja tai
elinympäristöjä.
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Tarkistus 1250
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rahoitusvälineen 
täytäntöönpanosta elimille aiheutuneiden 
hallintomaksujen suoritukset ja 
hallintokustannusten korvaukset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Julkisia varoja ei pitäisi käyttää yksityisten rahoituslaitosten kustannusten kattamiseen 
etenkään, koska se vie varoja yhä ahtaammalle ajetuista maaseudun kehitysvaroista ja muista 
tehokkaista rahoitusvirroista, joista rahoitetaan luontoystävällisiä hankkeita ja viljelyä.

Tarkistus 1251
Damiano Zoffoli

Ehdotus asetukseksi
74 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

74 a artikla

Erityiset rahoitusvälineet

1. Hallintoviranomaisen on 
perustettava rahasto rahoitusvälineiden 
käyttöä ja tuen antamista varten tämän 
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitetun nuoren 
viljelijän hakeman lainan vakuudeksi.

2. Jäsenvaltio voi varata kyseiseen 
rahastoon aina 50 prosenttia nuorille 
viljelijöille tarkoitettujen tukien 
määrärahoista.

3. Jäsenvaltio voi soveltaa tässä 
artiklassa tarkoitettua rahoitusvälinettä 
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yhdessä tämän asetuksen 69 artiklassa 
tarkoitetun tuen kanssa.

Or. it

Tarkistus 1252
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
75 artikla

Komission teksti Tarkistus

75 [...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä uusi väline sallisi sen, että enemmän (julkisia) maaseudun kehittämisvaroja 
siirrettäisiin yksityisiin vakuutusjärjestelmiin, mikä hyödyttäisi rahoituslaitoksia yhteisöjen, 
luonnon ja viljelijöiden sijasta. Euroopan parlamentti ja neuvosto hylkäsivät järkevästi 
komission edellisen yrityksen (koontiasetuksen miniuudistuksessa) siirtää maaseudun 
kehittämisvaroja ESIR-rahastoon, mutta Euroopan komissio yrittää tällä uudistuksella tehdä 
saman toisella nimellä (InvestEU), minkä seurauksena luonnonsuojelulle, maatalouden 
ympäristötoimille ja Leader-ohjelmalle jne. jäisi vähemmän varoja.

Tarkistus 1253
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) maksut 66 artiklassa säädetyille 
luonnonhaitta-alueille;

Or. en

Perustelu

Niitä rahoitetaan tällä hetkellä maaseudun kehittämisrahastosta (maaseuturahastosta), mutta 
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ne käytetään ehdoitta suorien tukien lisävaroina; jos ne jäävät suorien tukien ehdoitta 
käytettäväksi lisärahoitukseksi, ja niitä käytetään yleisesti alueittain tai jäsenvaltioihin 
hehtaarikohtaisesti samoin kuin suoria tukia, on järkevää siirtää ne samaan rahastoon 
suorien tukien kanssa (maataloustukirahasto).

Tarkistus 1254
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) 70 artiklassa tarkoitetut 
riskinhallintavälineet; 

Or. en

Perustelu

Ne on perustettu viemään yhä enemmän maaseudun kehittämisvaroja, jolloin luontoon tai 
yhteisöihin tai maatalouden ympäristötoimenpiteisiin jää yhä vähemmän varoja. Niiden 
siirtäminen Euroopan maataloustukirahastoon antaa enemmän tilaa näille ympäristö-
/yhteisökehitystoimenpiteille.

Tarkistus 1255
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maaseuturahastosta rahoitetaan III 
osaston IV luvussa tarkoitettuja 
tukitoimityyppejä.

2. Maaseuturahastosta rahoitetaan III 
osaston IV luvussa tarkoitettuja 
tukitoimityyppejä, 66 ja 70 artiklassa 
tarkoitettuja lukuun ottamatta.

Or. en

Tarkistus 1256
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka
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Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Menoihin voidaan myöntää 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
rahoitusosuus kyseisen rahoituskauden 1 
päivästä tammikuuta alkaen. Menot 
korvataan sen jälkeen, kun komissio on 
hyväksynyt YMP:n strategiasuunnitelman.

Or. en

Tarkistus 1257
Francesc Gambús

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa 86 artiklan 5 kohtaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
jäsenvaltion määrärahat sen jälkeen, kun 
on vähennetty liitteessä VI vahvistetut 
määrät ja ennen 15 artiklan mukaisia 
mahdollisia siirtoja, vahvistetaan liitteessä 
VII.

Sovellettaessa 86 artiklan 5 ja 5 a kohtaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
jäsenvaltion määrärahat sen jälkeen, kun 
on vähennetty liitteessä VI vahvistetut 
määrät ja ennen 15 artiklan mukaisia 
mahdollisia siirtoja, vahvistetaan liitteessä 
VII.

Or. es

Tarkistus 1258
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitettä IX 
jäsenvaltiokohtaisen vuosijakauman 
tarkistamiseksi, jotta voidaan ottaa 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitettä IX 
jäsenvaltiokohtaisen vuosijakauman 
tarkistamiseksi, jotta voidaan ottaa 
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huomioon asiaan liittyvä kehitys, mukaan 
lukien 15 ja 90 artiklassa tarkoitetut siirrot, 
tehdä teknisiä mukautuksia muuttamatta 
kokonaismäärärahoja taikka ottaa 
huomioon tämän asetuksen hyväksymisen 
jälkeisessä säädöksessä säädetyt 
mahdolliset muut muutokset.

huomioon asiaan liittyvä kehitys, mukaan 
lukien 90 artiklassa tarkoitetut siirrot, tehdä 
teknisiä mukautuksia muuttamatta 
kokonaismäärärahoja taikka ottaa 
huomioon tämän asetuksen hyväksymisen 
jälkeisessä säädöksessä säädetyt 
mahdolliset muut muutokset.

Or. en

Perustelu

Viittaus 15 artiklaan ei ole tällä hetkellä tässä kohtaa oleellinen.

Tarkistus 1259
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

YMP:n strategiasuunnitelman 106 artiklan 
6 kohdan nojalla hyväksyvässä komission 
täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetaan 
maaseuturahastosta suunnitelmaan 
myönnettävä enimmäisrahoitus. 
Maaseuturahaston osuus on laskettava 
tukikelpoisten julkisten menojen määrän 
perusteella.

YMP:n strategiasuunnitelman 106 artiklan 
6 kohdan nojalla hyväksyvässä komission 
täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetaan 
maaseuturahastosta suunnitelmaan 
myönnettävä vähimmäis- ja
enimmäisrahoitus. Maaseuturahaston osuus 
on laskettava tukikelpoisten julkisten 
menojen määrän perusteella.

Or. en

Perustelu

Tämä takaa vähimmäismäärän maaseudun kehittämiseen, mikä mahdollistaa esimerkiksi 
luonnon, yhteisön kehittämisen ja maatalouden ympäristötoimenpiteiden paremman 
rahoituksen, tai pysymisen samalla tasolla yksityisiin vakuutuksiin, digitalisaation jne. 
myönnettävien odotetusti kasvavien tutkimus- ja kehitysmenojen kanssa, mikä muuten 
heikentäisi ympäristön ja yhteisön kannalta kestävään maaseudun kehittämiseen 
kohdennettavaa rahoitusta.

Tarkistus 1260
Christophe Hansen



AM\1172552FI.docx 63/156 PE632.145v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahaston rahoitusosuustaso on 
vähintään 20 prosenttia.

Maaseuturahaston rahoitusosuustaso on 
vähintään 10 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Tarjoaa enemmän joustavuutta.

Tarkistus 1261
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 80 prosenttia tämän asetuksen 65 
artiklassa tarkoitettujen hoitositoumusten, 
tämän asetuksen 67 artiklassa tarkoitettujen 
tukien, tämän asetuksen 68 artiklassa 
tarkoitettujen ei-tuotannollisten 
investointien, eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tämän asetuksen 
71 artiklan mukaisen tuen ja Leaderin, jota 
kutsutaan asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 25 artiklassa 
yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 
kehittämiseksi, osalta;

a) 85 prosenttia tämän asetuksen 65 
artiklassa tarkoitettujen hoitositoumusten, 
tämän asetuksen 67 artiklassa tarkoitettujen 
tukien, tämän asetuksen 68 artiklassa 
tarkoitettujen ei-tuotannollisten 
investointien, eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tämän asetuksen 
71 artiklan mukaisen tuen ja Leaderin, jota 
kutsutaan asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 25 artiklassa 
yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 
kehittämiseksi, osalta;

Or. en

Tarkistus 1262
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) 80 prosenttia tämän asetuksen 65 
artiklassa tarkoitettujen hoitositoumusten, 
tämän asetuksen 67 artiklassa tarkoitettujen 
tukien, tämän asetuksen 68 artiklassa 
tarkoitettujen ei-tuotannollisten 
investointien, eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tämän asetuksen 
71 artiklan mukaisen tuen ja Leaderin, jota 
kutsutaan asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 25 artiklassa 
yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 
kehittämiseksi, osalta;

a) 85 prosenttia tämän asetuksen 65 
artiklassa tarkoitettujen hoitositoumusten, 
tämän asetuksen 67 artiklassa tarkoitettujen 
tukien, tämän asetuksen 68 artiklassa 
tarkoitettujen ei-tuotannollisten 
investointien, eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tämän asetuksen 
71 artiklan mukaisen tuen ja Leaderin, jota 
kutsutaan asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 25 artiklassa 
yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 
kehittämiseksi, osalta;

Or. en

Tarkistus 1263
Christophe Hansen

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) 80 prosenttia 69 artiklassa 
tarkoitettuun nuorten viljelijöiden 
tilanpidon aloittamiseen;

Or. en

Perustelu

Nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittaminen on uuden ohjelmakauden tärkein painopiste ja 
siihen tulisi siksi kohdentaa 80 prosenttia rahoituksesta.

Tarkistus 1264
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) 100 prosenttia sellaisten toimien 
osalta, jotka saavat rahoitusta 
maaseuturahastoon tämän asetuksen 15 ja
90 artiklan mukaisesti siirretyistä varoista.

b) 100 prosenttia sellaisten toimien 
osalta, jotka saavat rahoitusta 
maaseuturahastoon tämän asetuksen 90 
artiklan mukaisesti siirretyistä varoista.

Or. en

Perustelu

Viittaus 15 artiklaan ei ole tällä hetkellä tässä kohtaa oleellinen.

Tarkistus 1265
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vähintään 5 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston 
kokonaisrahoitusosuudesta on varattava 
Leaderiin, jota kutsutaan asetuksen (EU) 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 25 
artiklassa yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 
kehittämiseksi.

1. Vähintään 10 prosenttia liitteessä 
IX vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston 
kokonaisrahoitusosuudesta on varattava 
Leaderiin, jota kutsutaan asetuksen (EU) 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 25 
artiklassa yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 
kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1266
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vähintään 3 prosenttia liitteessä 
IX vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
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maaseuturahaston 
kokonaisrahoitusosuudesta on varattava 
13 artiklassa tarkoitettuihin maatilojen 
neuvontapalveluihin ja 72 artiklan 
mukaisiin tietämyksen vaihdon ja 
tiedottamisen tukitoimiin.

Or. en

Perustelu

Viljelijöiden on hankittava uudentyyppisiä taitoja ja osaamista voidakseen ottaa käyttöön 
kestävämpiä maatalouskäytäntöjä. Nykyisellä ohjelmakaudella tietämyksen siirto muodostaa 
noin 1,2 prosenttia maaseuturahaston menoista, ja neuvontapalvelut noin 0,9 prosenttia 
EU28-jäsenvaltioissa. Nämä luvut ovat alhaiset ja viittaavat siihen, että menoja ei ole 
sovitettu maatalouden tietämyksen parantamista puoltavaan retoriikkaan. Siksi on järkevää 
korvamerkitä vähintään 3 prosenttia maaseuturahaston määrärahoista tietämyksen 
parantamiseksi.

Tarkistus 1267
Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vähintään 30 prosenttia liitteessä 
IX vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e 
ja f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Poistetaan.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
syrjäisimpiin alueisiin.

Or. fr

Tarkistus 1268
Christophe Hansen
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Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Luonnonhaitta-alueet myös edistävät ympäristönsuojelua.

Tarkistus 1269
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Vähintään 50 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e, f 
ja ia alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmasto- sekä eläinten 
hyvinvointiin liittyviin tavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Or. sv
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Perustelu

EU:n maatalouden on osaltaan vaikutettava ympäristö- ja ilmasto- sekä eläinteen 
hyvinvointiin liittyvien trendien suunnan kääntämiseen. Siksi vähintään 50 prosenttia 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (EAFRD) varoista on suunnattava 
kestävään kehitykseen.

Tarkistus 1270
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava kaiken tyyppisiin tukitoimiin, 
joilla pyritään tämän asetuksen 6 artiklan 1 
kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettuihin 
erityisiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin.

Or. es

Perustelu

Toimet, joita harjoitetaan luonnonhaitta-alueilla, on otettava huomioon maaseuturahaston 30 
prosentin vähimmäismenoissa, mikä on pakollisesti osoitettava ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin liittyviin tukitoimiin, ottaen huomioon maataloustoiminnan myönteisen 
vaikutuksen kyseisten alueiden säilytykseen. Komission ehdotus on lisäksi 
vaikutustenarviointinsa sekä 87 artiklan 2 kohdan c alakohdassa määritetyn 
painotuskertoimen vastainen.

Tarkistus 1271
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
vähintään tämän asetuksen 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettuihin erityisiin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu 30 prosentin tavoite on kunnianhimoinen, koska maksut alueille, joilla on 
luonnonhaittoja, eivät sisälly laskelmaan, ja osa ympäristötukiin nyt sisältyvistä 
vaatimuksista sisällytetään ekojärjestelmään.

Tarkistus 1272
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava 65, 66, 67, 68, 71 ja 
72 artiklassa tarkoitettuihin tukitoimiin, 
joilla pyritään tämän asetuksen 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettuihin erityisiin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin.

Or. en



PE632.145v01-00 70/156 AM\1172552FI.docx

FI

Tarkistus 1273
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Vähintään 50 prosenttia liitteessä IV ja IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maataloustukirahaston ja
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Ilman kunnianhimoista varojen sitomista ekojärjestelmiin, on olemassa suuri vaara, että 
seuraava YMP merkitsee askelta taaksepäin ympäristön ja ilmaston suojelussa. Tämän riskin 
välttämiseksi ja Euroopan kansainvälisten sitoumusten noudattamiseksi riittävästi 
määrärahoja, vähintään 50 prosenttia maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
kokonaismäärästä on varattava viljelijöille, jotta ne voivat vapaaehtoisesti muuttaa 
viljelyjärjestelmiään. 

Tarkistus 1274
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 

Vähintään 70 prosenttia YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävän
maaseuturahaston rahoituksen ja liitteiden 
IV ja IX mukaisten 
maataloustukirahaston suorien tukien 
kokonaismäärästä on varattava 
tukitoimiin, joilla pyritään tämän asetuksen 
6 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
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ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

vahvistettuihin erityisiin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin ja kyseisen kohdan i 
alakohdassa vahvistettuun yhteiskunnan 
vaatimuksiin liittyvään tavoitteeseen. 
Jäsenvaltiot voivat valita 
maaseuturahaston rahoituksen ja 
maataloustukirahaston suorien tukien 
edellä mainittujen tavoitteiden mukaiset 
osuudet, kunhan yhteenlaskettu osuus 
rahoituksesta on vähintään 70 prosenttia.

Edellä olevan kohdan soveltamista 
rajoittamatta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
liitteessä IX vahvistetusta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
vähintään 50 prosenttia ja vähintään 
50 prosenttia liitteessä IV vahvistetusta 
maataloustukirahaston 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
tukitoimiin, joilla pyritään tämän 
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin ja jotka 
käsittävät yksinomaan 28 artiklan, 28 a 
artiklan (uusi), 65 ja 67 artiklan sekä 
68 artiklan 4 kohdan a alakohdan toimet.
Jäsenvaltiot voivat valita 
maaseuturahaston rahoituksen ja 
maataloustukirahaston suorien tukien 
edellä mainittujen tavoitteiden mukaiset 
osuudet, kunhan osuus on vähintään 
50 prosenttia.

Or. de

Perustelu

Luontoa, ympäristöä, ilmastoa ja yhteiskuntaa koskevien varojen kohdentaminen tiettyyn 
tarkoitukseen.

Tarkistus 1275
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Vähintään 70 prosenttia liitteessä VII ja 
IX vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ja maataloustukirahaston suorista tuista 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, 
e ja f alakohdassa vahvistettuihin 
erityisiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin 
ja i kohdan yhteiskunnan vaatimuksia 
käsittelevään erityistavoitteeseen, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia. Jäsenvaltiot voivat valita, 
kuinka suuri osuus maaseuturahastosta 
ja suorista tuista kohdistetaan edellä 
mainittuihin tavoitteisiin edellyttäen, että 
kokonaismäärä on 70 prosenttia.

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta edellisen kohdan 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1276
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 

Vähintään 40 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maataloustukirahaston ja
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on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia ja kaikkia investointitoimia, 
paitsi jos ne ovat ”ei-tuotannollisia”. 
Ilmasto- ja ympäristöystävällisiin 
järjestelmiin osoitetaan vähintään 28.9 
artiklassa tarkoitetut määrärahat. 
Menetelmät, jotka on valittu sopivaksi 
niiden osallistumisen mittaamiseen 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden
saavuttamisessa, valitsee komitea, joka 
koostuu maatalous- ja 
ympäristöhallinnoista ja 
ympäristöasioiden asiantuntijoista. 

Or. es

Tarkistus 1277
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Vähintään 50 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maataloustukirahaston ja
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia. Tästä määrästä varataan 
vähintään 15 miljardia euroa vuodessa 
kohdennetuille ja tehokkaille luonnon 
monimuotoisuutta edistäville 
järjestelmille, joilla pyritään tämän 
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
f alakohdassa asetettuun 
erityistavoitteeseen. Jäsenvaltioiden on 
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jaettava vähintään 2 prosentin osuus 
kunkin järjestelmän talousarviosta 
riippumattomaan tieteelliseen arviointiin, 
jossa arvioidaan järjestelmän tehokkuutta 
tavoitteen saavuttamisessa.

Or. en

Perustelu

There is a huge funding gap for nature at EU level: DG ENV estimated that currently at most 
20% of the costs of implementing the Natura 2000 network were covered in 2011 (IEEP, 
2011). This is despite the fact that the EU is legally obliged to allocate money towards paying 
for implementation of the EU’s nature protection laws. The European Parliament report on 
the mid-term review of the EU’s Biodiversity Strategy (2015/2137(INI)) noted that agriculture 
and forestry were the areas of most concern in relation to the implementation of the EU’s 
Nature Directives, and called on Member States to “prioritise the target of restoring 15 % of 
degraded ecosystems by 2020 and to use the appropriations available within the MFF for this 
purpose”. EU leaders have committed to fund nature conservation (Council Conclusions on 
EU Action Plan for nature, people and the economy, 2017), but instead of choosing to have a 
dedicated nature fund, they chose to integrate funding for nature into other funds, namely the 
CAP, which continues to fail to deliver any significant dedicated fund. There is therefore a 
need for hard ring-fencing of funds for biodiversity given that other approaches have not been 
successful. The best EU-level estimate of what is needed for funding nature in the EU is 15bn-
20bn per year, based on research done in Germany which found that at least 1.4bn Euros 
annually are required in Germany alone to fully implement the Birds and Habitats Directive 
in terrestrial areas. A small fraction of the budget for each scheme should be allocated for 
scientific evaluation of its effectiveness, as currently there is no other mechanism put in place 
in the new delivery model for checking whether interventions funded under each objective are 
effective.

Tarkistus 1278
Stefan Eck 

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 

Vähintään 50 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e, 
f ja i alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
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ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin sekä 
eläinten hyvinvointiin liittyviin 
tavoitteisiin, lukuun ottamatta 66 artiklaan 
perustuvia tukitoimia. Ensimmäistä 
alakohtaa ei sovelleta syrjäisimpiin 
alueisiin.

Or. en

Tarkistus 1279
Rory Palmer, Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Vähintään 50 prosenttia liitteessä VII ja IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maataloustukirahaston ja
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin ja 
6 artiklan 1 kohdan i alakohdassa 
vahvistettuun ravintoon ja terveyteen 
liittyvään tavoitteeseen, lukuun ottamatta 
66 artiklaan perustuvia tukitoimia.

Or. en

Perustelu

Varataan vähintään puolet YMP:n kokonaistalousarviosta 6 artiklan 1 kohdan mukaisten 
erityistavoitteiden d, e, f ja i saavuttamiseksi tarvittaviin toimiin, jotta varmistetaan, että YMP 
edistää tehokkaasti keskeisiä julkishyödykkeitä, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemistä, 
luonnonvarojen kestävää hoitoa, luonnon monimuotoisuuden parantamista ja 
elintarvikejärjestelmän kestävyyteen ja terveyteen liittyvien yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemista.

Tarkistus 1280
Peter Liese
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Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Vähintään 50 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e, f, 
h ja i alakohdassa tai 60 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan vi alakohdassa ja 
d alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, mukaan 
luettuna 66 artiklaan perustuvat 
tukitoimet.

Or. de

Perustelu

Toisessa pilarissa on asetettava jokaiselle jäsenvaltiolle velvoittava prosenttiosuus 
maatalouden ympäristötoimenpiteitä, eläinten suojelua ja hyvinvointia sekä haavoittuvassa 
asemassa olevia alueita varten.

Tarkistus 1281
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

30 prosenttia maataloustukirahaston 
kokonaisrahoituksesta ja vähintään 30 
prosenttia liitteessä IX vahvistetusta 
YMP:n strategiasuunnitelmaan 
myönnettävästä maaseuturahaston 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
tukitoimiin, joilla pyritään tämän asetuksen 
6 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettuihin erityisiin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin, lukuun ottamatta 66 
artiklaan perustuvia tukitoimia.
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Or. en

Perustelu

Nykyisessä YMP:ssä varataan 30 prosenttia maataloustukirahastosta suorien tukien erittäin 
byrokraattiseen viherryttämiseen ja 30 prosenttiin maaseuturahastosta ympäristö- ja 
ilmastohoitositoumuksiin. 87 artiklassa oletetaan, että 40 prosenttia suorista tuista ja 100 
prosenttia ympäristö- ja ilmastonhoitositoumuksista katsotaan tukevan Pariisin sopimuksen 
ilmastotavoitteita, joita ei voida saavuttaa ilman maataloustukirahastollekin asetettavaa 
tavoitetta. Tarkistustani on tarkasteltava ja sitä voidaan soveltaa vain muiden tarkistusteni 
kanssa ja viljelijöiden myönteisen palkitsemisen kanssa ilman alkuperäisen EY-ehdotuksen 
liiallisia ehdollisuutta.

Tarkistus 1282
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Vähintään 40 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maataloustukirahaston ja
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Or. en

Tarkistus 1283
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 

Vähintään 50 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
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strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että ympäristötoimia lisätään.

Tarkistus 1284
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Vähintään 50 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Or. en

Tarkistus 1285
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jokainen jäsenvaltio vahvistaa 6 artiklan 
1 kohdan f alakohdassa vahvistetun 
tavoitteen saavuttamiseen käytettävän 
rahoituksen vähimmäismäärän. 
Vähimmäismäärä lasketaan SWOT-
analyysin sekä direktiivin 92/43/ETY ja 
direktiivin 2009/147/EY mukaisen 
toimintajärjestystä koskevan 
toimintaohjelman osana määriteltyjen 
ensisijaisina suojeltavien lajien ja 
luontotyyppien tarpeiden perusteella. 
Vähimmäismäärän mukainen rahoitus 
käytetään tämän asetuksen 65 ja 
67 artiklan sekä 68 artiklan 4 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettujen toimien 
toteuttamiseksi ja [Life-asetuksen] 
mukaisten strategisten luontohankkeiden 
tuen käyttöön tämän artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla.

Or. de

Perustelu

Luontoa, ympäristöä ja ilmastoa koskevien varojen kohdentaminen tiettyyn tarkoitukseen.

Tarkistus 1286
Bas Eickhout

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

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 5 prosenttia liitteessä VII 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maataloustukirahaston 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
tukitoimiin, joilla pyritään tämän 
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan i 
alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
elintarviketurvallisuuteen ja eläinten 
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hyvinvointiin liittyviin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 1287
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
syrjäisimpiin alueisiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1288
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
syrjäisimpiin alueisiin.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Luontoa, ympäristöä ja ilmastoa koskevien varojen kohdentaminen tiettyyn tarkoitukseen.

Tarkistus 1289
Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Vähintään 30 prosenttia liitteessä 
IX vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b, d, 
e, h, f ja j alakohdassa vahvistettuihin 
erityisiin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin, lukuun ottamatta 
66 artiklaan perustuvia tukitoimia;

Or. fr

Tarkistus 1290
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vähintään 30 prosenttia liitteessä 
IX vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e, 
f ja ia alakohdassa vahvistettuihin 
erityisiin ympäristö- ja ilmasto- sekä 
eläinten hyvinvointiin liittyviin 
tavoitteisiin, lukuun ottamatta 
66 artiklaan perustuvia tukitoimia.

Or. en

Perustelu

EU:n ja jäsenvaltioiden on YMP:n muotoilussa ja täytäntöönpanossa kiinnitettävä 
täysimääräisesti huomiota eläinten hyvinvointia koskeviin vaatimuksiin, koska ne ovat 
tuntevia olentoja (SEUT-sopimuksen 13 artikla). Tähän pitäisi kuulua eläinten hyvinvointiin 
liittyviin tavoitteiden edistämiseen varattavat määrärahat.
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Tarkistus 1291
Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Vähintään 30 prosenttia liitteessä 
IX vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b, d, 
e, h, f ja j alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin, jotka liittyvät 
investointeihin ja maatiloihin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia;

Or. fr

Tarkistus 1292
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vähintään 5 prosenttia liitteessä 
IX vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
i a alakohdassa vahvistettuun erityiseen 
eläinten hyvinvointiin liittyvään 
tavoitteeseen, lukuun ottamatta 
66 artiklaan perustuvia tukitoimia.

Or. en
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Tarkistus 1293
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vähintään 30 prosenttia YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maataloustukirahaston 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
26 artiklassa kuvatuille ensimmäisiä 
hehtaareja koskevalle täydentävälle 
uudelleenjakotuelle.

Or. en

Perustelu

Jotta tuki voitaisiin kohdentaa pienille ja keskisuurille tiloille, 30 prosenttia 
maataloustukirahaston rahoituksesta pitäisi varata uudelleenjakoon.

Tarkistus 1294
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä III osaston II luvun 
2 jakson 4 alajaksossa tarkoitetut 
alustavat määrärahat ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmiin ovat vähintään 
30 prosenttia liitteessä VII vahvistetuista 
määristä.

Jäsenvaltiot voivat halutessaan siirtää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
määrärahan jäsenvaltion 
maaseututukirahaston määrärahoihin 
90 artiklan mukaisesti edellyttäen, että 
määrärahat käytetään maaseuturahaston 
tukitoimiin, joilla pyritään 6 artiklan 
1 kohdan d, e, f ja i alakohdassa 
tarkoitettuihin erityisiin ympäristö- ja 
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ilmastotavoitteisiin ja yhteiskunnan 
vaatimuksia käsittelevään tavoitteeseen.

Or. en

Perustelu

On tarpeen vahvistaa vähimmäisprosentti ekojärjestelmiin kohdennettaville menoille, jotta 
varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen toiminta.

Tarkistus 1295
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vähintään 65 prosenttia liitteessä 
VII mainituista määristä, ennen 15 ja 
90 artiklan mukaisia mahdollisia siirtoja, 
on osoitettava III osaston II luvun 
2 jakson 1 alajaksossa säädetyn 
kestävyysperusteisen perustulotuen 
tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 1296
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vähintään 50 prosenttia YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava 28 artiklassa kuvatuille 
ilmasto- ja ympäristöjärjestelmille.

Or. en
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Perustelu

Viljelijöiden auttamiseksi siirtymisessä ilmasto- ja ympäristöystävällisempiin 
tuotantomenetelmiin ja unionin ilmasto- ja ympäristösitoumusten saavuttamiseksi vähintään 
50 prosenttia maaseuturahaston rahoitusosuudesta olisi varattava ekojärjestelmille.

Tarkistus 1297
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vähintään 20 prosenttia liitteessä
VII vahvistetusta määrästä varataan 
28 artiklassa tarkoitetuille järjestelmille.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu määrä on pienin kyseeseen tuleva määrä. Lisäksi on otettava huomioon muut 
ehdotukset, jotka estävät suorat tuet ympäristölle ja ilmastolle haitallisiin kohteisiin ja 
epäsuotuisiin tukiin, sekä sellaisiin tukiin, joiden tarkoituksena on parantaa ehdotuksen 
toteuttamista ilmaston, ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin osalta. Muuten ei vastusteta 
S&D-ryhmän varjoesittelijän 50 prosentin ehdotusta.

Tarkistus 1298
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Enintään 30 prosenttia liitteessä 
VII asetetuista summista on kohdistettava 
elinkelpoisuusperusteiseen 
perustulotukeen, joka on määritetty 
III osaston II luvun 2 jakson 1 
alajaksossa; Tämä enimmäismäärä on 
alennettava 0 prosenttiin vuoteen 2027 
mennessä, jotta varat voidaan ohjata 
uudelleen kohdennetumpiin 
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toimenpiteisiin.

Or. en

Perustelu

Perustulotuki pitäisi vähitellen poistaa, jotta julkiset varat voidaan paremmin kohdentaa 
tulosperusteisten maksujärjestelmien kautta.

Tarkistus 1299
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

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 25 prosenttia liitteessä 
VII vahvistetuista määristä.

Or. en

Tarkistus 1300
Francesc Gambús

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 13,5 prosenttia 
liitteessä VII vahvistetuista määristä.

Or. es
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Tarkistus 1301
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr, Peter Liese

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.

Or. en

Perustelu

Tuotantosidonnainen tulotuki on aikaisemmin luonut epätasapuolisia toimintaedellytyksiä
joillakin aloilla. Unionin olisi edelleen rohkaistava YMP:n markkinasuuntautunutta 
lähestymistapaa ja siten vähennettävä tuotantosidonnaisen tulotuen enimmäismäärää.

Tarkistus 1302
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tuotantosidonnainen tuki ei saisi ylittää 10 prosenttia liitteessä VII vahvistettuja määriä.

Tarkistus 1303
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1304
Francesc Gambús

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltio, joka on 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 53 artiklan 
4 kohdan mukaisesti käyttänyt 

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

vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen 
tukeen yli 15 prosenttia mainitun asetuksen 
liitteessä II vahvistetusta kansallisesta 
vuotuisesta enimmäismäärästään, voi 
päättää käyttää tuotantosidonnaiseen 
tulotukeen yli 15 prosenttia liitteessä VII 
vahvistetusta määrästä. Tuloksena saatu 
prosenttiosuus ei saa ylittää komission 
hakuvuoden 2018 osalta vapaaehtoiseen 
tuotantosidonnaiseen tukeen hyväksymää 
prosenttiosuutta.

Or. es

Tarkistus 1305
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
prosenttiosuutta voidaan korottaa enintään 
2 prosenttia edellyttäen, että määrä, joka 
vastaa 10 prosentin ylittävää 
prosenttiosuutta, osoitetaan III osaston II 
luvun 2 jakson 1 alajakson mukaiseen 
valkuaiskasvien tukeen tai 
peltometsäviljelyn tai puulaidunviljelyn 
järjestelmien, myös metsäalueiden 
ulkopuolella olevien puiden sertifioitujen 
järjestelmien tukeen.

Or. en

Perustelu

Liittyy 30 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 1306
Angélique Delahaye
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Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 1307
Francesc Gambús

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
prosenttiosuutta voidaan korottaa enintään 
2,1 prosenttia edellyttäen, että määrä, joka 
vastaa 13,5 prosentin ylittävää 
prosenttiosuutta, osoitetaan III osaston II 
luvun 2 jakson 1 alajakson mukaiseen 
valkuaiskasvien tukeen.

Or. es

Tarkistus 1308
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
prosenttiosuutta voidaan korottaa enintään 
2 prosenttia edellyttäen, että määrä, joka 
vastaa 10 prosentin ylittävää 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
prosenttiosuutta voidaan korottaa enintään 
5 prosenttia edellyttäen, että määrä, joka 
vastaa 25 prosentin ylittävää 
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prosenttiosuutta, osoitetaan III osaston II 
luvun 2 jakson 1 alajakson mukaiseen 
valkuaiskasvien tukeen.

prosenttiosuutta, osoitetaan III osaston II 
luvun 2 jakson 1 alajakson mukaiseen 
valkuaiskasvien tukeen.

Or. en

Perustelu

Tuotantosidonnaisen tulotuen tukitoimet edistävät haavoittuvien alojen vakauttamista, 
auttavat viljelijöitä selviytymään haittavaikutuksista, kuten markkinoiden epävakaisuudesta, 
ilmastonmuutoksesta tai työllisyysvaatimuksista. Jotkut alat eivät saavuta tyydyttävää
kannattavuutta nykyisestä tukitasosta huolimatta. Siksi riittävän laajat tuotantosidonnaisen 
tulotuen tukitoimet ovat olennaisia näiden alojen kilpailukyvyn ja kestävyyden säilyttämiseksi.

Tarkistus 1309
Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Öljy- ja valkuaiskasviviljelmien 
tukeminen vastaa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa direktiivissä 
vahvistettuihin tavoitteisiin, sillä näistä 
viljelmistä saatavia rinnakkaistuotteita 
hyödynnetään biopolttoaineiden 
tuotannossa.

Or. fr

Tarkistus 1310
Francesc Gambús

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot käyttävät 
15 prosenttia liitteessä VII asetetusta 
summasta tuen rahoittamiseen, johon 
viitataan III osaston II kappaleen 
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2 kohdan 1a alakohdassa. 

Or. es

Tarkistus 1311
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Ensimmäisen pilarin mukaisia 
tukia, myös tuotantosidonnaista tukea, on 
rajattava niin, että ne ovat kaksi kertaa 
EU:n hehtaarikohtaisten suorien tukien 
keskiarvon suuruisia hehtaaria ja 
tuensaajaa kohti.

Or. en

Tarkistus 1312
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä 28 artiklassa tarkoitettujen 
ekojärjestelmien alustavat määrärahat 
ovat vähintään 30 prosenttia vuonna 2021 
ja vuonna 2022, 40 prosenttia vuonna 
2023 ja vuonna 2024, 50 prosenttia 
vuonna 2025 ja vuonna 2026 sekä 
60 prosenttia vuonna 2027.

Or. en

Tarkistus 1313
Bas Eickhout
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Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. YMP:n varoja ei saa käyttää 
keskitettyjen eläinten ruokintatoimintojen 
rahoittamiseen tai tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 1314
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltio voi päättää YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan käyttää tietyn 
osuuden maaseuturahaston määrärahoista 
tuen vivuttamiseen ja strategisten 
luontohankkeiden laajentamiseen [Life-
asetuksen] mukaisesti määritellyllä tavalla 
sekä rahoittaa toimia, jotka koskevat 
oppimiseen liittyvää kansainvälistä 
liikkuvuutta maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla kiinnittäen eniten 
huomiota nuoriin viljelijöihin [Erasmus-
asetuksen] mukaisesti.

7. Jäsenvaltio voi päättää YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan käyttää tietyn 
osuuden maaseuturahaston määrärahoista 
tuen vivuttamiseen ja strategisten 
luontohankkeiden laajentamiseen [Life-
asetuksen] mukaisesti määritellyllä tavalla 
sekä rahoittaa toimia, jotka koskevat 
oppimiseen liittyvää kansainvälistä 
liikkuvuutta maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla kiinnittäen eniten 
huomiota nuoriin viljelijöihin [Erasmus-
asetuksen] mukaisesti ja maaseutualuiden 
naisiin.

Or. sv

Tarkistus 1315
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Vähintään 10 prosenttia liitteessä 
VII vahvistetuista määristä on varattu 
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28 artiklan mukaisten ilmastoa ja 
ympäristöä koskevien vapaaehtoisten 
järjestelmien (ekojärjestelmät) 
tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 1316
Jadwiga Wiśniewska

Ehdotus asetukseksi
87 artikla

Komission teksti Tarkistus

87 artikla Poistetaan.

Ilmastomenojen seuraaminen

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

2. Vaikutus menotavoitteeseen on 
arvioitava soveltamalla erityisiä 
määriteltyjä painotuskertoimia, jotka on 
eriytetty sen mukaan, edistetäänkö tuella 
merkittävästi vai kohtalaisesti 
ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita. 
Painotuskertoimet ovat seuraavat:

a) 40 prosenttia, kun kyseessä ovat 
III osaston II luvun II jakson 2 ja 3 
alajaksossa tarkoitetun 
kestävyysperusteisen perustulotuen ja 
täydentävän tulotuen menot;

b) 100 prosenttia, kun kyseessä ovat 
III osaston II luvun II jakson 4 
alajaksossa tarkoitettujen ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmien menot;

c) 100 prosenttia, kun kyseessä ovat 
86 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen tukitoimien 
menot;
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d) 40 prosenttia, kun kyseessä ovat 66 
artiklassa tarkoitetuista luonnonhaitoista 
tai muista aluekohtaisista haitoista 
aiheutuvat menot.

Or. pl

Perustelu

Ottaen huomioon tulevan YMP:n yksinkertaistamiseen liittyvän tavoitteen ilmastomenoista 
raportoimiseen liittyvien asetusten käyttöönotto ei vaikuta perustellulta. Esitys asetukseksi 
(nykyisen ohjelmakauden mukaisesti) sisältää säädöksiä ympäristö- ja ilmastomenojen 
vähimmäistasojen valvonnasta (vähintään 30 prosenttia varoista), ja etenkään tästä syystä 
vaatimukset ilmastomenojen lisäraportoinnista eivät vaikuta perustelluilta.

Tarkistus 1317
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ilmastomenojen seuraaminen Ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen 
ja hajakuormituksen torjuntaan liittyvien 
menojen seuraaminen

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionin talousarvion viherryttämisen ei pitäisi koskea ainoastaan ilmastoa vaan 
myös luonnon monimuotoisuutta ja hajakuormituksen torjuntaa, joten tavoitteiden 
saavuttamiseksi on tärkeää seurata myös, mikä niiden vaikutus on YMP:ssä sekä kaikissa 
unionin politiikoissa.

Tarkistus 1318
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Ilmastomenojen seuraaminen Ympäristö- ja ilmastomenojen 
seuraaminen

Or. en

Tarkistus 1319
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

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 ja yhteisiä 
menetelmiä, miten toimintapolitiikalla 
edistetään ilmastonmuutoksen liittyviä 
tavoitteita. Komission on säännöllisesti 
raportoitava edistymisestä ilmastotoimien 
valtavirtaistamisessa, mukaan lukien 
menojen määrä. Tulokset on esitettävä 
122 artiklan mukaisessa vuotuisessa 
tarkastelukokouksessa.

Or. en

Tarkistus 1320
Françoise Grossetête

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 ja yhteisiä 
menetelmiä, miten toimintapolitiikalla 
edistetään ilmastonmuutokseen, luonnon 
monimuotoisuuteen ja hajakuormituksen 
torjuntaan liittyviä tavoitteita.
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Or. fr

Tarkistus 1321
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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, asianmukaisia
ja yhteisiä menetelmiä, miten 
toimintapolitiikalla edistetään ympäristön-
ja ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita.

Or. en

Perustelu

Komission on tehtävä arvio asianmukaisia menetelmiä käyttäen, ja ottaa huomioon 
ilmastomenot ja yleiset ympäristömenot.

Tarkistus 1322
Bas Eickhout

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, 
näyttöön perustuvia ja yhteisiä 
menetelmiä, miten toimintapolitiikalla 
edistetään ilmastonmuutoksen liittyviä 
tavoitteita.

Or. en



PE632.145v01-00 98/156 AM\1172552FI.docx

FI

Perustelu

Tämä on tehtävä niin tarkasti kuin mahdollista, jotta voidaan varmistua siitä, että EU:n 
varainkäyttö on vakaata. YMP:n varoilla on saatava konkreettisia tuloksia, pelkän puheen 
sijaan.

Tarkistus 1323
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ilmastokustannuksia koskevassa 
menetelmässä on otettava huomioon 
päästöjen väheneminen ja hiilen 
sitoutumisen lisääntyminen, joita 
jäsenvaltioiden strategiasuunnitelmiin 
sisältyvien menetelmien odotetaan 
tuottavan, ja kehittää niitä yhteistyössä 
Euroopan ympäristökeskuksen ja 
jäsenvaltioiden kanssa.

Or. es

Tarkistus 1324
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Ympäristökustannuksia 
koskevassa menetelmässä on otettava 
huomioon maatalouden parantuneet 
vaikutukset luontoon, joiden odotetaan 
olevan jäsenvaltioiden 
strategiasuunnitelmiin sisältyvien 
menetelmien mukaisia, ja kehittää niitä 
yhteistyössä Euroopan 
ympäristökeskuksen ja jäsenvaltioiden 
kanssa.
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Or. es

Tarkistus 1325
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaikutus menotavoitteeseen on 
arvioitava soveltamalla erityisiä 
määriteltyjä painotuskertoimia, jotka on 
eriytetty sen mukaan, edistetäänkö tuella 
merkittävästi vai kohtalaisesti 
ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita. 
Painotuskertoimet ovat seuraavat:

Poistetaan.

a) 40 prosenttia, kun kyseessä ovat 
III osaston II luvun II jakson 2 ja 3 
alajaksossa tarkoitetun 
kestävyysperusteisen perustulotuen ja 
täydentävän tulotuen menot;

b) 100 prosenttia, kun kyseessä ovat 
III osaston II luvun II jakson 4 
alajaksossa tarkoitettujen ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmien menot;

c) 100 prosenttia, kun kyseessä ovat 
86 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen tukitoimien 
menot;

d) 40 prosenttia, kun kyseessä ovat 66 
artiklassa tarkoitetuista luonnonhaitoista 
tai muista aluekohtaisista haitoista 
aiheutuvat menot.

Or. es

Tarkistus 1326
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Vaikutus menotavoitteeseen on 
arvioitava soveltamalla erityisiä 
määriteltyjä painotuskertoimia, jotka on 
eriytetty sen mukaan, edistetäänkö tuella 
merkittävästi vai kohtalaisesti 
ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita.
Painotuskertoimet ovat seuraavat:

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

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. 

Or. en

Perustelu

YMP:tä koskevista komission ehdotuksista antamassaan kertomuksessa Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin kutsui ilmastonmuutostavoitteisiin liittyvää YMP:n arvioitua 
panosta epärealistiseksi. Panos on laskettava toimi kerrallaan toimien tosiasiallisen 
vaikutuksen perusteella. Tämä vaikutus mitataan vertaisarvioiduissa tieteellisissä 
tutkimuksissa. Komission ehdottamat painotetut arviot uhkaavat alentaa unionin yleistä 
kunnianhimoista ilmastotavoitetta, koska ei voida todentaa, onko eri menoilla todellisia 
ilmastovaikutuksia.
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Tarkistus 1327
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaikutus menotavoitteeseen on 
arvioitava soveltamalla erityisiä 
määriteltyjä painotuskertoimia, jotka on 
eriytetty sen mukaan, edistetäänkö tuella 
merkittävästi vai kohtalaisesti 
ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita. 
Painotuskertoimet ovat seuraavat:

2. Vaikutus menotavoitteeseen on 
arvioitava soveltamalla erityisiä 
määriteltyjä painotuskertoimia, jotka on 
eriytetty sen mukaan, edistetäänkö tuella 
merkittävästi vai kohtalaisesti 
ilmastonmuutokseen, luonnon 
monimuotoisuuteen ja hajakuormituksen 
torjuntaan liittyviä tavoitteita. 
Painotuskertoimet ovat seuraavat:

Or. fr

Tarkistus 1328
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaikutus menotavoitteeseen on 
arvioitava soveltamalla erityisiä 
määriteltyjä painotuskertoimia, jotka on 
eriytetty sen mukaan, edistetäänkö tuella 
merkittävästi vai kohtalaisesti 
ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita. 
Painotuskertoimet ovat seuraavat:

2. Vaikutus menotavoitteeseen on 
arvioitava soveltamalla erityisiä 
määriteltyjä painotuskertoimia, jotka on 
eriytetty sen mukaan, edistetäänkö tuella 
merkittävästi vai kohtalaisesti 
ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita ja 
täydennetään unionin 
ilmastotunnusmerkkijärjestelmän avulla. 
Painotuskertoimet ovat seuraavat:

Or. en

Tarkistus 1329
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) 40 prosenttia, kun kyseessä ovat 
III osaston II luvun II jakson 2 ja 3 
alajaksossa tarkoitetun 
kestävyysperusteisen perustulotuen ja 
täydentävän tulotuen menot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1330
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 100 prosenttia, kun kyseessä ovat 
III osaston II luvun II jakson 4 
alajaksossa tarkoitettujen ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmien menot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1331
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 100 prosenttia, kun kyseessä ovat 
86 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen tukitoimien 
menot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1332
Michel Dantin
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Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 100 prosenttia, kun kyseessä ovat 
86 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen tukitoimien 
menot;

c) 100 prosenttia, kun kyseessä ovat 
65 ja 67 artiklassa tarkoitettujen 
tukitoimien menot;

Or. en

Tarkistus 1333
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

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

Komission teksti Tarkistus

c a) 100 prosenttia, kun kyseessä on 
III osaston II luvun 2 jakson 1 alajakson 
mukaisen valkuaiskasvien tuen menot;

Or. en

Tarkistus 1334
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 40 prosenttia, kun kyseessä ovat 66 
artiklassa tarkoitetuista luonnonhaitoista 
tai muista aluekohtaisista haitoista 
aiheutuvat menot.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1335
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 40 prosenttia, kun kyseessä ovat 66 
artiklassa tarkoitetuista luonnonhaitoista tai 
muista aluekohtaisista haitoista aiheutuvat 
menot.

d) 60 prosenttia, kun kyseessä ovat 66 
artiklassa tarkoitetuista luonnonhaitoista tai 
muista aluekohtaisista haitoista aiheutuvat 
menot.

Or. en

Tarkistus 1336
Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
87 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

87 a artikla

Eläinten hyvinvointia koskevien menojen 
seuraaminen 

1. Komissio arvioi jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen perusteella 
käyttämällä yksinkertaisia ja yhteisiä 
menetelmiä, miten toimintapolitiikalla 
edistetään eläinten hyvinvointiin liittyvää 
tavoitetta. 

2. Vaikutus menotavoitteeseen on 
arvioitava soveltamalla erityistä 
määriteltyä painotuskerrointa, jotka on 
eriytetty sen mukaan, edistetäänkö tuella 
merkittävästi vai kohtalaisesti eläinten 
hyvinvointiin liittyvää tavoitetta. 

Painotus määritetään seuraavan
perusteen mukaan: a) 100 prosenttia, kun 
kyseessä ovat 86 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen tukitoimien menot, 
b) 30 prosenttia, kun kyseessä ovat 
III osaston II luvun II jakson 
4 alajaksossa tarkoitettujen ilmasto- ja 
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ympäristöjärjestelmien menot. 

Or. en

Tarkistus 1337
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on vahvistettava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
määrärahojen alustava jako kunkin 
tukitoimen osalta. Suunnitellun 
yksikkömäärän, soveltamatta 89 artiklassa 
tarkoitettua vaihteluprosenttia, ja 
suunniteltujen tuotosten tulon on kunkin 
tukitoimen osalta vastattava näitä alustavia 
määrärahoja.

1. Jäsenvaltion on vahvistettava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
määrärahojen alustava jako kunkin 
tukitoimen osalta 28 artiklan 1 kohdan ja 
86 artiklan 2 kohdan kanssa 
johdonmukaisesti. Suunnitellun 
yksikkömäärän, soveltamatta 89 artiklassa 
tarkoitettua vaihteluprosenttia, ja 
suunniteltujen tuotosten tulon on kunkin 
tukitoimen osalta vastattava näitä alustavia 
määrärahoja.

Or. en

Tarkistus 1338
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) III osaston II luvussa tarkoitetut 
tuotannosta irrotetut suorat tuet ja 
tuotantosidonnaiset tulotuet;

a) III osaston II luvussa tarkoitetut 
tuotannosta irrotetut suorat tuet ja 
tuotantosidonnaiset tulotuet 28 artiklassa 
vahvistettuja ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmiä lukuun ottamatta;

Or. en
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Tarkistus 1339
Bas Eickhout

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

Komission teksti Tarkistus

a) enintään 15 prosenttia liitteessä IV 
vahvistetuista jäsenvaltion suorien tukien 
määrärahoista liitteessä VI vahvistettujen 
kalenterivuosien 2021–2026 puuvillan 
määrärahojen vähentämisen jälkeen 
jäsenvaltion varainhoitovuosien 2022–
2027 maaseuturahaston määrärahoihin; tai

a) enintään 20 prosenttia liitteessä IV 
vahvistetuista jäsenvaltion suorien tukien 
määrärahoista liitteessä VI vahvistettujen 
kalenterivuosien 2021–2026 puuvillan 
määrärahojen vähentämisen jälkeen 
jäsenvaltion varainhoitovuosien 2022–
2027 maaseuturahaston määrärahoihin; tai

Or. en

Perustelu

Maaseuturahaston määrärahat on yleensä paremmin kohdennettu tavoitteiden saavuttamista 
ajatellen kuin maataloustukirahaston määrärahat. Jotta voidaan varmistaa, että YMP 
saavuttaa tavoitteensa, määrärahojen siirto pitäisi sallia vain tulosperusteisempiin 
maaseuturahaston määrärahoihin.

Tarkistus 1340
Karl-Heinz Florenz

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1341
Bas Eickhout
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Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Maaseuturahaston määrärahat on yleensä paremmin kohdennettu tavoitteiden saavuttamista 
ajatellen kuin maataloustukirahaston määrärahat. Jotta voidaan varmistaa, että YMP 
saavuttaa tavoitteensa, määrärahojen siirto pitäisi sallia vain tulosperusteisempiin 
maaseuturahaston määrärahoihin.

Tarkistus 1342
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Toisen pilarin ympäristö- ja ilmastotoimien tukeminen.
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Tarkistus 1343
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) enintään 15 prosenttia jäsenvaltion 
varainhoitovuosien 2022–2027 
maaseuturahaston määrärahoista 
jäsenvaltion 28 artiklassa vahvistettuihin 
ilmasto- ja ympäristöjärjestelmien
määrärahoihin.

Or. en

Tarkistus 1344
Jadwiga Wiśniewska

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) enintään 25 prosenttia jäsenvaltion 
varainhoitovuosien 2022–2027 
maaseuturahaston määrärahoista 
jäsenvaltion liitteessä IV vahvistettuihin 
kalenterivuosien 2021–2026 suorien tukien 
määrärahoihin.

Or. pl

Perustelu

Uuden täytäntöönpanomallin täytäntöönpanon tulosten kohdentamiseksi jäsenvaltioille on 
taattava riittävästi joustoa.

Tarkistus 1345
Christophe Hansen

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

b) enintään 20 prosenttia jäsenvaltion 
varainhoitovuosien 2022–2027 
maaseuturahaston määrärahoista 
jäsenvaltion liitteessä IV vahvistettuihin 
kalenterivuosien 2021–2026 suorien tukien 
määrärahoihin.

Or. en

Tarkistus 1346
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
siirtoa jäsenvaltion suorien tukien 
määrärahoista maaseuturahastoa 
koskeviin määrärahoihin voidaan 
prosenttimääräisesti korottaa:

Poistetaan.

a) enintään 15 prosenttiyksikköä 
edellyttäen, että jäsenvaltio käyttää 
vastaavan maaseuturahastosta 
rahoitettavien tukitoimien määrärahojen 
korotuksen tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e 
ja f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

b) enintään 2 prosenttiyksikköä 
edellyttäen, että jäsenvaltio käyttää 
vastaavan korotuksen 86 artiklan 4 
kohdan b alakohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 1347
Bas Eickhout
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Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) enintään 15 prosenttiyksikköä 
edellyttäen, että jäsenvaltio käyttää 
vastaavan maaseuturahastosta 
rahoitettavien tukitoimien määrärahojen 
korotuksen tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

a) enintään 30 prosenttiyksikköä 
edellyttäen, että jäsenvaltio käyttää 
vastaavan maaseuturahastosta 
rahoitettavien tukitoimien määrärahojen 
korotuksen tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 1348
Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitettua siirtoa jäsenvaltion suorien 
tukien määrärahoista maaseuturahastoa 
koskeviin määrärahoihin voidaan 
prosenttimääräisesti korottaa:

a) enintään 50 prosenttiyksikköä 
edellyttäen, että jäsenvaltio käyttää 
vastaavan maaseuturahastosta 
rahoitettavien tukitoimien määrärahojen 
korotuksen tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e 
ja f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

a) enintään 2 prosenttiyksikköä 
edellyttäen, että jäsenvaltio käyttää 
vastaavan korotuksen 86 artiklan 
4 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Toisen pilarin ympäristö- ja ilmastotoimien tukeminen.

Tarkistus 1349
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on vahvistettava YMP:n 
strategiasuunnitelma tämän asetuksen 
mukaisesti maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavan unionin 
tuen toteuttamiseksi 6 artiklassa 
tarkoitettujen erityistavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Jäsenvaltion on vahvistettava YMP:n 
strategiasuunnitelma tämän asetuksen 
mukaisesti ja tämän asetuksen 4 artiklaa 
noudattaen maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavan unionin 
tuen toteuttamiseksi 6 artiklassa 
tarkoitettujen erityistavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. de

Tarkistus 1350
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden vastuulla on toimittaa 
tämän asetuksen 95 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa ja 97 artiklassa tarkoitetut 
jäsenvaltioiden tukitoimistrategiat 
komissiolle, joka laatii niistä EU:n 
luettelon.

Or. de

Tarkistus 1351
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds
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Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1352
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1353
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke
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Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

YMP:n strategiasuunnitelmien on 
katettava 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 
päivän joulukuuta 2027 välinen 
ajanjakso.

YMP:n strategiasuunnitelmat tulevat 
voimaan kahden vuoden kuluttua tämän 
uudistuksen voimaantulosta.

Or. de

Tarkistus 1354
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että jäsenvaltioiden 
tämän asetuksen 95 b artiklan mukaisesti 
laatimat tukitoimistrategiat otetaan 
huomioon EU:n luettelossa. 

Or. de

Tarkistus 1355
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa johdonmukaisuuden 
EU:n luettelossa, joka perustuu 
jäsenvaltioiden 95 b artiklan mukaisesti 
esittämiin tukitoimistrategioihin tämän 
asetuksen asianomaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. de
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Tarkistus 1356
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kunnianhimoisemmat ympäristö- ja 
ilmastotavoitteet

Kunnianhimoisemmat ympäristö- ja 
ilmasto- sekä eläinten hyvinvointiin 
liittyvät tavoitteet

Or. sv

Tarkistus 1357
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on pyrittävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 
artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisäämään 
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan d, 
e ja f alakohdassa vahvistettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020.

1. Jäsenvaltio käyttää YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 
artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta suuremman 
kokonaisosuuden talousarviosta 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettujen erityisten ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen 
verrattuna talousarvion kokonaisosuuteen, 
joka käytetään asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020. 
Jäsenvaltio suhteuttaa yksittäisille toimille 
osoitettujen varojen osuudet seuraavalla 
tavalla:

a) tämän asetuksen 28 artiklassa 
tarkoitetut toimet suhteutetaan asetuksen 
(EU) N:o 1307/2013 43 artiklassa 
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tarkoitettuihin toimiin;

b) tämän asetuksen 65 ja 
67 artiklassa sekä 68 artiklan 4 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut toimet 
suhteutetaan asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 17 artiklan d alakohdassa, 
21–23 artiklassa, 25 artiklassa ja 
34 artiklassa tarkoitettuihin toimiin.

Or. de

Perustelu

Ympäristöä ja ilmastoa koskevien varojen kohdentaminen tiettyyn tarkoitukseen.

Tarkistus 1358
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on pyrittävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 
artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisäämään 
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan d, 
e ja f alakohdassa vahvistettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020.

1. Jäsenvaltion on pyrittävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 
artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisäämään 
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan d, 
e ja f alakohdassa vahvistettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020. Tämän 
asetuksen 28 ja 65 artiklan mukaiset tuet 
YMP:n strategisten suunnitelmien 
mukaiseen luonnonmukaiseen 
maatalouteen siirtymistä ja sen 
ylläpitämistä varten ylittävät maaseudun 
kehittämisrahastosta ennen vuotta 2021 
luonnonmukaisille viljelijöille maksetut 
kokonaissuoritukset, jotka lasketaan 
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vuoden keskiarvon mukaan käyttäen 
kiinteitä hintoja.

Or. en

Tarkistus 1359
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on pyrittävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 
artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisäämään 
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan d, 
e ja f alakohdassa vahvistettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020.

1. Jäsenvaltion on pyrittävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 
artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisäämään 
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan d, 
e ja f alakohdassa vahvistettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020 sekä 
pyrittävä säilyttämään viljelijöiden 
tasavertaiset toimintaedellytykset eri 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 1360
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on pyrittävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 

1. Jäsenvaltion on pyrittävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 
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artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisäämään 
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan d, 
e ja f alakohdassa vahvistettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020.

artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisäämään 
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan d, 
e, f ja ia alakohdassa vahvistettujen 
erityisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
sekä eläinten hyvinvointiin liittyvien 
tavoitteiden saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020.

Or. en

Perustelu

Viimeisin eläinten hyvinvointia käsittelevä Erityiseurobarometri (N:o 442) osoitti, että 
82 prosenttia EU-kansalaisista oli sitä mieltä, että tuotantoeläinten hyvinvointiin olisi 
panostettava enemmän. Kunnianhimoisempi asenne tällä alueella näyttää asianmukaiselta ja 
tarpeelliselta.

Tarkistus 1361
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on pyrittävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 
artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisäämään 
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan d, 
e ja f alakohdassa vahvistettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden
saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 

1. Jäsenvaltion on pyrittävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 
artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisäämään 
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan d, 
e, f ja ia alakohdassa vahvistettujen 
erityisten ympäristö- ja ilmasto- sekä 
eläinten hyvinvointiin liittyvien
tavoitteiden saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
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tuella ohjelmakaudella 2014–2020. maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020.

Or. sv

Perustelu

Viimeisimmässä Eurobarometri-kyselytutkimuksessa 82 prosenttia EU-kansalaisista oli sitä 
mieltä, että eläinten hyvinvointiin olisi panostettava enemmän. On järkevää pyrkiä siihen 
nostamalla YMP:n tavoitetasoa.

Tarkistus 1362
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on pyrittävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 
artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisäämään
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan d, 
e ja f alakohdassa vahvistettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020.

1. Jäsenvaltion on lisättävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 
97 artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta kokonaispanostusta 
6 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettujen erityisten ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen 
verrattuna kokonaispanostukseen asetuksen 
(EU) N:o 1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020.

Or. en

Tarkistus 1363
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on pyrittävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 
artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisäämään
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan d, 
e ja f alakohdassa vahvistettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020.

1. Jäsenvaltion on lisättävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 
97 artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta kokonaispanostusta 
6 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettujen erityisten ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen 
verrattuna kokonaispanostukseen asetuksen 
(EU) N:o 1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategisten suunnitelmien pitäisi lisätä kunnianhimoa, ja koska tuet ovat 
tulosperusteisia, suunnitelmia olisi kehitettävä todellisen parannuksen varmistamiseksi, eikä 
pelkästään pyrkiä parannuksiin.

Tarkistus 1364
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on pyrittävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 
artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisäämään
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan d, 
e ja f alakohdassa vahvistettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 

1. Jäsenvaltion on lisättävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 
97 artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta kokonaispanostusta 
6 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettujen erityisten ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen 
verrattuna kokonaispanostukseen asetuksen 
(EU) N:o 1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
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ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020.

vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020.

Or. en

Tarkistus 1365
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän asetuksen 28 ja 65 artiklan 
mukaiset tuet YMP:n strategisten 
suunnitelmien mukaiseen 
luonnonmukaiseen maatalouteen 
siirtymistä ja sen ylläpitämistä varten 
ylittävät maaseudun kehittämisrahastosta 
ennen vuotta 2021 luonnonmukaisille 
viljelijöille maksetut kokonaissuoritukset, 
jotka lasketaan vuoden keskiarvon 
mukaan käyttäen kiinteitä hintoja.

Or. en

Perustelu

Luonnonmukainen viljely on tärkeä keino ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisessa. Samaan aikaan alan tukea on useissa maissa rajoitettu, ja riskejä 
vähennetään edelleen tulevaisuudessa. Siksi on tärkeää sisällyttää vaatimus olla lipsumatta 
luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymistä koskevasta tavoitteesta.

Tarkistus 1366
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on YMP:n 2. Jäsenvaltion on YMP:n 
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strategiasuunnitelmassaan selitettävä 
käytettävissä olevien tietojen perusteella, 
miten se aikoo saavuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun suuremman 
kokonaispanostuksen. Tämä selityksen on 
perustuttava merkityksellisiin tietoihin, 
esimerkiksi 95 artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa ja 95 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuihin osatekijöihin.

strategiasuunnitelmassaan selitettävä 
käytettävissä olevien tietojen perusteella, 
miten se aikoo saavuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun suuremman 
kokonaispanostuksen. Tämä selityksen on 
perustuttava merkityksellisiin tietoihin, 
esimerkiksi 95 artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa ja 95 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuihin osatekijöihin. 
Tarvittaessa jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
erityisiä toimenpiteitä 91 artiklassa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tällaisten toimenpiteiden ei tarvitse olla 
suoraa jatkumoa voimassa oleville 
toimenpiteille. Vähäiset poikkeamat 
vuodesta toiseen voidaan hyväksyä sillä 
edellytyksellä, että 1 päivän tammikuuta 
2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 
väliselle ajalle ajoittuvan strategisen 
suunnittelukauden tavoitteiden suhteen 
on havaittavissa edistystä.

Or. en

Tarkistus 1367
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan selitettävä 
käytettävissä olevien tietojen perusteella, 
miten se aikoo saavuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun suuremman 
kokonaispanostuksen. Tämä selityksen on 
perustuttava merkityksellisiin tietoihin, 
esimerkiksi 95 artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa ja 95 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuihin osatekijöihin.

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan selitettävä, 
miten se aikoo saavuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun suuremman 
kokonaispanostuksen, mukaan lukien 
varmistus siitä, että jäsenvaltion 
91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
indikaattoreihin perustuvilla tavoitteilla 
kohennetaan kulloinkin vallitsevaa 
tilannetta. Tämä selityksen on perustuttava 
merkityksellisiin tietoihin, esimerkiksi 95 
artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa ja 95 
artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin osatekijöihin.
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Or. de

Perustelu

Ympäristöä ja ilmastoa koskevien varojen kohdentaminen tiettyyn tarkoitukseen.

Tarkistus 1368
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan selitettävä
käytettävissä olevien tietojen perusteella,
miten se aikoo saavuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun suuremman 
kokonaispanostuksen. Tämä selityksen on 
perustuttava merkityksellisiin tietoihin, 
esimerkiksi 95 artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa ja 95 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuihin osatekijöihin.

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan selitettävä 
vaikutus ympäristöön ja ilmastoon, jonka 
se pyrkii saavuttamaan vuoteen 2027 
mennessä aiemmin määritettyjen 
tavoitteiden perusteella ja liitteessä I 
asetetuilla asiaankuuluvilla 
vaikutusindikaattoreilla, ja miten se aikoo 
saavuttaa 1 kohdassa tarkoitetun 
suuremman kokonaispanostuksen. Tämä 
selityksen on perustuttava merkityksellisiin 
tietoihin, esimerkiksi 95 artiklan 1 kohdan 
a–f alakohdassa ja 95 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuihin osatekijöihin.

Or. es

Tarkistus 1369
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan selitettävä 
käytettävissä olevien tietojen perusteella, 
miten se aikoo saavuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun suuremman 
kokonaispanostuksen. Tämä selityksen on 

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan selitettävä 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet, jotka ne 
haluavat saavuttaa 2021–2017 välisellä 
ajanjaksolla liitteessä I vahvistetuille 
olennaisille vaikutusindikaattoreille 
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perustuttava merkityksellisiin tietoihin, 
esimerkiksi 95 artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa ja 95 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuihin osatekijöihin.

asetettujen tavoitteiden perusteella, ja
miten se aikoo saavuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun suuremman 
kokonaispanostuksen. Tämä selityksen on 
perustuttava merkityksellisiin tietoihin, 
esimerkiksi 95 artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa ja 95 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuihin osatekijöihin.

Or. en

Perustelu

Ympäristö- ja ilmastotavoitteiden arvioimiseksi jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
vaikutusindikaattoreita ja vastaavia asettamiaan tavoitteita.

Tarkistus 1370
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan selitettävä 
käytettävissä olevien tietojen perusteella, 
miten se aikoo saavuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun suuremman 
kokonaispanostuksen. Tämä selityksen on 
perustuttava merkityksellisiin tietoihin, 
esimerkiksi 95 artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa ja 95 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuihin osatekijöihin.

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan selitettävä 
uusimpien ja luotettavien tietojen 
perusteella, miten se aikoo saavuttaa 1 
kohdassa tarkoitetun suuremman 
kokonaispanostuksen. Tämä selityksen on 
perustuttava merkityksellisiin tietoihin, 
esimerkiksi 95 artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa ja 95 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuihin osatekijöihin.

Or. en

Tarkistus 1371
Francesc Gambús

Ehdotus asetukseksi
92 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

92 a artikla

Alueellinen vähimmäistavoite alueilla, 
joilla on luonnonhaittoja tai muita 
aluekohtaisia haittoja, sijoitukset 

maatiloihin ja nuoriin

1. Jäsenvaltioiden, jotka kaudella 
2014–2020 ovat valinneet alueelliset 
maaseudun kehittämisohjelmat, on 
edistettävä asetuksen (EU) n:o 1305/2013 
II osaston I luvun mukaisesti vähintään 
samoja tavoitteita ja tukisummia 
maatiloihin tehtäviin investointeihin ja 
nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittamiseen jokaisen alueensa tasolla, 
suhteessa alueisiin, joilla on 
luonnonhaittoja tai muita aluekohtaisia 
haittoja YMP:n strategiasuunnitelmiensa 
kautta ja erityisesti 66, 68 ja 69 artikloissa 
mainittujen maaseudun kehittämistoimien 
strategian osatekijöiden kautta.

2. Niiden jäsenvaltioiden YMP:n 
strategiasuunnitelmien, joihin sovelletaan 
aiempaa 1 kohtaa, on sovellettava 
tarpeellisin muutoksin 7 a artiklassa 
tarkoitettua indikaattorijärjestelmää ja 
sen arviointia kaikkien alueiden tasolla, 
sekä vastaavaa osaa YMP:n 
strategiasuunnitelman sisällöstä.

Or. es

Tarkistus 1372
Francesc Gambús

Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos YMP:n strategiasuunnitelman osia 
vahvistetaan alueellista tasoa varten, 
jäsenvaltion on varmistettava 
johdonmukaisuus ja yhdenmukaisuus 

Poistetaan.
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YMP:n strategiasuunnitelman kansallista 
tasoa varten laadittujen osatekijöiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 1373
Damiano Zoffoli

Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos YMP:n strategiasuunnitelman osia 
vahvistetaan alueellista tasoa varten, 
jäsenvaltion on varmistettava 
johdonmukaisuus ja yhdenmukaisuus
YMP:n strategiasuunnitelman kansallista 
tasoa varten laadittujen osatekijöiden 
kanssa.

Jos YMP:n strategiasuunnitelman osia 
vahvistetaan alueellista tasoa varten, 
jäsenvaltion on varmistettava, että nämä 
maaseudun kehittämisen osat ovat 
johdonmukaisia ja yhdenmukaisia YMP:n 
strategiasuunnitelman kansallista tasoa 
varten laadittujen osatekijöiden kanssa.

Or. it

Tarkistus 1374
Francesc Gambús

Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Strategiset suunnitelmat on laadittava 
alueellisella tasolla, ja kunkin 
jäsenvaltion on varmistettava, että 
alueelliset strategiset suunnitelmat ovat 
yhdenmukaisia kansallisen tason YMP:n 
strategisen suunnitelman tavoitteiden ja 
indikaattorien kanssa.

Or. en
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Tarkistus 1375
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on julkistettava 
YMP:n strategiset suunnitelmat ja niihin 
liittyvät liitteet sekä luonnosvaiheessa että 
niiden hyväksymisen jälkeen tietoon 
perustuvan julkisen keskustelun 
mahdollistamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
kuultava kumppaneita YMP:n strategisten 
suunnitelmien ja niihin liittyvien 
asiakirjojen julkaisemista koskevista 
järjestelyistä.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmien, luonnokset ja lopulliset versiot mukaan lukien, on oltava 
viljelijöiden, kansalaisyhteiskunnan ja tiedotusvälineiden saatavilla demokraattisen 
keskustelun mahdollistamiseksi heidän kannaltaan keskeisistä asioista eli elintarvikkeiden 
tuotantotavoista. Uuden täytäntöönpanomallin ”tuloksiin perustuva lähestymistapa” 
edellyttää laajempaa kansalaisten osallistumista toimiakseen onnistuneesti, koska 
lainsäädännön noudattaminen on heikentynyt ja kentällä aikaan saaduilla tuloksilla on 
merkitystä. On tärkeää vahvistaa avoimuutta koskevat vähimmäisvaatimukset koko unionille, 
koska ne vaihtelevat tällä hetkellä suuresti EU:n eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus 1376
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on julkistettava 
YMP:n strategiset suunnitelmat ja niihin 
liittyvät liitteet sekä luonnosvaiheessa että 
niiden hyväksymisen jälkeen tietoon 
perustuvan julkisen keskustelun 
mahdollistamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
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kuultava kumppaneita YMP:n strategisten 
suunnitelmien ja niihin liittyvien 
asiakirjojen julkaisemista koskevista 
järjestelyistä.

Or. en

Tarkistus 1377
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on julkistettava 
YMP:n strategiset suunnitelmat ja niihin 
liittyvät liitteet sekä luonnosvaiheessa että 
niiden hyväksymisen jälkeen tietoon 
perustuvan julkisen keskustelun 
mahdollistamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
kuultava kumppaneita YMP:n strategisten 
suunnitelmien ja niihin liittyvien 
asiakirjojen julkaisemista koskevista 
järjestelyistä.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategiasuunnitelmien, luonnokset ja lopulliset versiot mukaan lukien, on oltava 
viljelijöiden, kansalaisyhteiskunnan ja tiedotusvälineiden saatavilla demokraattisen 
keskustelun mahdollistamiseksi heidän kannaltaan keskeisistä asioista eli elintarvikkeiden 
tuotantotavoista. Uuden täytäntöönpanomallin ”tuloksiin perustuva lähestymistapa” 
edellyttää laajempaa kansalaisten osallistumista toimiakseen onnistuneesti, koska 
lainsäädännön noudattaminen on heikentynyt ja kentällä aikaan saaduilla tuloksilla on 
merkitystä. On tärkeää vahvistaa avoimuutta koskevat vähimmäisvaatimukset koko unionille, 
koska ne vaihtelevat tällä hetkellä suuresti EU:n eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus 1378
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
YMP:n strategiasuunnitelmansa ja niiden 
liitteet sekä luonnosvaiheessa että 
hyväksynnän jälkeen tietoon perustuvan 
julkisen keskustelun takaamiseksi.

Or. sv

Perustelu

Jäsenvaltioiden YMP:n strategiasuunnitelmien, luonnokset mukaan lukien, on oltava 
viljelijöiden, kansalaisyhteiskunnan ja tiedotusvälineiden saatavilla, jotta kansalaiset voivat 
osallistua avoimeen keskusteluun heidän kannaltaan keskeisistä asioista eli elintarvikkeiden 
tuotantotavoista.

Tarkistus 1379
Jadwiga Wiśniewska

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. YMP:n strategiasuunnitelman 
laatimisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
elimen on varmistettava, että ympäristö-
ja ilmastoasioista vastaavat toimivaltaiset 
viranomaiset osallistuvat tosiasiallisesti 
suunnitelman ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valmisteluun.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Strategiasuunnitelmista on kuultava laajasti asiaankuuluvia osapuolia. Tästä syystä ei tarvita 
erityisiä säädöksiä, joilla varmistettaisiin toimivaltaisten ympäristö- ja ilmastoviranomaisten 
tehokas osallistuminen suunnitelman ympäristö- ja ilmastonäkökohtien kehittämiseen.

Tarkistus 1380
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen
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Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. YMP:n strategiasuunnitelman 
laatimisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
elimen on varmistettava, että ympäristö- ja 
ilmastoasioista vastaavat toimivaltaiset 
viranomaiset osallistuvat tosiasiallisesti
suunnitelman ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valmisteluun.

2. YMP:n strategiasuunnitelman 
laatimisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
elimen on varmistettava, että ympäristö- ja 
ilmastoasioista vastaavat toimivaltaiset 
viranomaiset osallistuvat kattavasti
suunnitelman kaikkien näkökohtien
valmisteluun ja vastaavat yhteisesti 
erityisesti suunnitelman ympäristö- ja 
ilmastonäkökohdista, mukaan lukien 
ympäristötavoitteiden määrittäminen 
tulos- ja vaikutusindikaattoreiden 
perusteella, 28 artikla, 28 a artikla (uusi) 
ja 65–67 artikla.

Or. de

Perustelu

Ilmasto- ja ympäristönäkökohtien täysimääräinen huomioon ottaminen.

Tarkistus 1381
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. YMP:n strategiasuunnitelman 
laatimisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
elimen on varmistettava, että ympäristö- ja 
ilmastoasioista vastaavat toimivaltaiset 
viranomaiset osallistuvat tosiasiallisesti
suunnitelman ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valmisteluun.

2. YMP:n strategiasuunnitelman 
laatimisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
elimen on varmistettava, että ympäristö- ja 
ilmastoasioista vastaavat toimivaltaiset 
viranomaiset osallistuvat täysipainoisesti
suunnitelman valmisteluun ja ovat 
yhdessä vastuussa suunnitelman 
ympäristö- ja ilmastonäkökohdista.

Or. en
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Tarkistus 1382
Christophe Hansen

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. YMP:n strategiasuunnitelman 
laatimisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
elimen on varmistettava, että ympäristö- ja 
ilmastoasioista vastaavat toimivaltaiset 
viranomaiset osallistuvat tosiasiallisesti
suunnitelman ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valmisteluun.

2. YMP:n strategiasuunnitelman 
laatimisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
elimen on varmistettava, että ympäristö- ja 
ilmastoasioista vastaavia toimivaltaisia 
viranomaisia sekä sidosryhmiä kuullaan 
ennen suunnitelman ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valmistelua.

Or. en

Tarkistus 1383
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. YMP:n strategiasuunnitelman 
laatimisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
elimen on varmistettava, että ympäristö- ja 
ilmastoasioista vastaavat toimivaltaiset 
viranomaiset osallistuvat tosiasiallisesti 
suunnitelman ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valmisteluun.

2. YMP:n strategiasuunnitelman 
laatimisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
elimen on varmistettava, että ympäristö- ja 
ilmastoasioista vastaavat toimivaltaiset 
viranomaiset osallistuvat tosiasiallisesti ja 
osallistavasti suunnitelman ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valmisteluun.

Or. en

Tarkistus 1384
Rory Palmer, Nicola Caputo, Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. YMP:n strategiasuunnitelman 2. YMP:n strategiasuunnitelman 
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laatimisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
elimen on varmistettava, että ympäristö- ja 
ilmastoasioista vastaavat toimivaltaiset 
viranomaiset osallistuvat tosiasiallisesti 
suunnitelman ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valmisteluun.

laatimisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
elimen on varmistettava, että ympäristö-, 
ilmasto- ja terveysasioista vastaavat 
toimivaltaiset viranomaiset osallistuvat 
tosiasiallisesti suunnitelman ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valmisteluun.

Or. en

Tarkistus 1385
Paul Brannen

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, myös 
tutkijat;

Or. en

Tarkistus 1386
Nessa Childers

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

Komission teksti Tarkistus

b) talouselämän eturyhmät ja 
työmarkkinaosapuolet;

b) ympäristöalan ja talouselämän 
eturyhmät ja työmarkkinaosapuolet, myös 
tutkijat;

Or. en

Tarkistus 1387
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) talouselämän eturyhmät ja 
työmarkkinaosapuolet;

b) ympäristöalan ja talouselämän 
eturyhmät ja työmarkkinaosapuolet;

Or. en

Tarkistus 1388
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

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

Komission teksti Tarkistus

b) talouselämän eturyhmät ja 
työmarkkinaosapuolet;

b) ympäristöalan yhteistyökumppanit,
talouselämän edustajat ja 
työmarkkinaosapuolet,

Or. de

Perustelu

Ilmasto- ja ympäristönäkökohtien täysimääräinen huomioon ottaminen.

Tarkistus 1389
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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;

Or. en

Perustelu

Ympäristöalan sidosryhmien ja kumppaneiden tehokas osallistuminen on tarpeen hyvän 
täytäntöönpanon varmistamiseksi.
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Tarkistus 1390
Bas Eickhout

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) asianomaiset kansalaisyhteiskunnan 
ympäristöalan kumppaneita ja muita 
tahoja edustavat elimet, erityisesti ne, 
joiden toimet liittyvät tämän ehdotuksen 6 
artiklassa säädettyihin erityisiin 
tavoitteisiin, sekä sosiaalisen osallisuuden, 
perusoikeuksien, vammaisten oikeuksien,
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastuussa 
olevat elimet.

Or. en

Perustelu

Kansalaisyhteiskunnan ryhmittymiä, joita on kuultava, ovat 6 artiklassa lueteltuihin 
yhdeksään tavoitteeseen liittyvät ryhmittymät, mukaan lukien maanviljelijöiden edustajat sekä 
muun muassa ympäristönsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden, ravintoa ja terveyttä 
koskevien asioiden parissa toimivat järjestöt. Selkeä viittaus 6 artiklaan olisi tässä kohdin 
hyödyllinen.

Tarkistus 1391
Nessa Childers

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) asianomaiset 
kansalaisyhteiskunnan muita kuin 
taloudellisia etuja edustavat elimet, 
etenkin ympäristöalan kansalaisjärjestöt,
ja sosiaalisen osallisuuden, 
perusoikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastuussa 
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olevat asiaankuuluvat elimet.

Or. en

Tarkistus 1392
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 1393
Rory Palmer, Paul Brannen, Nicola Caputo

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1394
Bas Eickhout
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Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) paikalliset toimintaryhmät tai 
muut osa-alueelliset kehitysvirastot, jotka 
kykenevät ottamaan käyttöön varoja 
Leader-tukitoimenpiteessä.

Or. en

Tarkistus 1395
Bas Eickhout

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 tasavertaisesti mukaan YMP:n 
strategiasuunnitelmien valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon, erityisesti tarpeiden 
arviointikeinojen määrittämiseen.
Jäsenvaltioiden on myös osallistettava 
kaikki kumppanit YMP:n 
strategiasuunnitelmien valmistelun 
aikataulua ja menettelyvaiheita koskeviin 
päätöksiin ja varmistaa, että eri 
toimijoiden väliseen koordinointiin ja 
keskusteluun varataan riittävästi aikaa.
Kumppanuudet organisoidaan ja 
pannaan täytäntöön komission 
delegoidun asetuksen (EU) N:o 240/2014 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kumppaneiden on tehtävä yhteisiä päätöksiä YMP:n strategisten suunnitelmien valmistelua 
koskevista aikatauluista ja menettelyistä, sillä tämän prosessin järjestämistapa on ratkaisevan 
tärkeä, jotta kaikki yhteisöt voivat osallistua tehokkaasti. Komission delegoidussa asetuksessa 
240/2014 Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta 
koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä annetut säännöt ovat tällä hetkellä paljon 
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tarkempia kuin tämä asetus, jota on vahvistettava.

Tarkistus 1396
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kunkin b kohdassa mainituista 
kumppaneista on oltava edustettuna yhtä 
suurella osuudella, ja b ja c kohdassa 
mainittujen kumppaneiden tasapainoinen 
edustus on varmistettava.

Jäsenvaltioiden on otettava nämä 
kumppanit mukaan YMP:n strategisten 
suunnitelmien valmistelun ja 
täytäntöönpanon kaikkiin vaiheisiin, 
mukaan lukien osallistuminen 
seurantakomiteoihin 111 artiklan 
mukaisesti, ja varmistettava, että kaikki 
asiakirjat jaetaan hyvissä ajoin, ja että 
sidosryhmien välisen keskustelun 
koordinointiin ja järjestämiseen 
kohdennetaan riittävät resurssit.

Or. en

Tarkistus 1397
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kaikki b alakohdassa tarkoitetut 
kumppanit ovat tasapuolisesti 
edustettuina, ja on varmistettava, että b ja 
c alakohdassa tarkoitetut tahot jakautuvat 
tasapuolisesti. Jäsenvaltion on otettava 
kyseiset kumppanit mukaan YMP:n 
strategiasuunnitelmien valmisteluun ja 
toteutukseen, mukaan lukien 
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osallistuminen 111 artiklan mukaiseen 
seurantakomiteaan.

Or. de

Perustelu

Ilmasto- ja ympäristönäkökohtien täysimääräinen huomioon ottaminen.

Tarkistus 1398
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on otettava nämä 
kumppanit mukaan YMP:n strategisten 
suunnitelmien valmistelun ja 
täytäntöönpanon kaikkiin vaiheisiin, 
mukaan lukien osallistuminen 
seurantakomiteoihin 111 artiklan 
mukaisesti.

Kumppanuudet organisoidaan ja 
pannaan täytäntöön komission 
delegoidun asetuksen (EU) N:o 240/2014 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1399
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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 ja 
täytäntöönpanoon.
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Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanovaiheessa esiintyy monia kysymyksiä, joten myös tässä vaiheessa pitäisi 
viitata kumppanuusperiaatteeseen.

Tarkistus 1400
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kumppanuudet organisoidaan ja 
pannaan täytäntöön komission 
delegoidun asetuksen (EU) N:o 240/2014 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Lisätään kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä annetun asetuksen 
6 artiklan sisältämä kohta, jotta edistetään asianomaisten tahojen osallistumista YMP:n 
ohjelmasuunnitteluprosessiin.

Tarkistus 1401
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio perustaa kumppaneita varten 
yhteyspisteen, jotta näillä on suora yhteys 
komissioon.

Or. en
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Tarkistus 1402
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
moitteeton varainhoito ja EU:n varojen 
vaikuttava ja tehokas käyttö. Niiden on 
vältettävä sääntöjenvastaisuuksia ja EU:n 
varojen tehotonta käyttöä. Jäsenvaltiot ja 
komissio tekevät yhteistyötä unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi ja 
eturistiriitojen ehkäisyä koskevien 
sääntöjen noudattamiseksi. Ne toteuttavat 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä petosten, 
korruption ja muun laittoman toiminnan 
torjumiseksi ja toteuttavat toimia 
estääkseen eturistiriitatilanteiden 
muodostumisen.

Or. cs

Tarkistus 1403
Christophe Hansen

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) kuvaus osatekijöistä, joilla 
edistetään ympäristövaikutusta ja 
ilmastonmuutoksen hillintää;

Or. en

Tarkistus 1404
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) liite III, joka koskee kumppaneiden 
kuulemista;

c) liite III, joka koskee kumppaneiden 
kuulemista ja johon sisältyy kooste 
kumppaneiden huomautuksista ja sen 
dokumentointi, onko 
hallintoviranomainen ottanut nämä 
huomautukset huomioon ja millä tavalla 
tämä on tehty;

Or. en

Perustelu

Huomautuskooste lisäisi läpinäkyvyyttä ja varmistaisi kansalaisyhteiskunnan kumppaneiden 
tehokkaan panoksen.

Tarkistus 1405
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

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

Komission teksti Tarkistus

a a) yhteenveto vaikutusindikaattoreita 
koskevista nykyisistä arvoista ja 
kohdearvoista;

Or. en

Tarkistus 1406
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarpeiden määritteleminen kunkin 6 
artiklassa vahvistetun erityistavoitteen 
osalta SWOT-analyysista saadun näytön 
perusteella. Kaikki tarpeet on kuvattava 
riippumatta siitä, käsitelläänkö niitä 

b) tarpeiden määritteleminen kunkin 6 
artiklassa vahvistetun erityistavoitteen ja 
13 artiklan a kohdassa vahvistetun 
luonnonmukaisen maatalouden tuen
osalta SWOT-analyysista saadun näytön 
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YMP:n strategiasuunnitelman avulla vai ei; perusteella. Kaikki tarpeet on kuvattava 
riippumatta siitä, käsitelläänkö niitä 
YMP:n strategiasuunnitelman avulla vai ei;

Or. en

Tarkistus 1407
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kun kyseessä on 6 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa vahvistettu, 
maatilojen taloudellista elinkelpoisuutta 
ja selviytymiskykyä koskeva erityistavoite, 
riskinhallintaan liittyvä tarpeiden 
arviointi;

c) edellä 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f
alakohdassa tarkoitettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden osalta 
arvioinnissa on noudatettava kansallisia 
ympäristö- ja ilmastosuunnitelmia, jotka 
perustuvat liitteessä XI tarkoitettuihin 
säädöksiin;

Or. en

Tarkistus 1408
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tavoitteiden ja välineiden välisten 
kompromissien ja ristiriitojen analyysi 
sekä sen analyysi, miten jäsenvaltiot 
aikovat vähentää tai lieventää niitä 
kaikkien 5 ja 6 artiklan YMP:n 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Perustelu

SWOT-analyysin yhteydessä jäsenvaltiot kohtaavat esim. tuotannon/talouden ja ympäristön 
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välisiä ristiriitoja. Koska tällaiset konfliktit ovat väistämättömiä, on välttämätöntä käyttää 
analyysin tuloksia suorituskyvyn parantamiseksi.

Tarkistus 1409
Merja Kyllönen

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) yhteenveto aloista, joilla 
alkutilanteen tiedot puuttuvat tai ne eivät 
ole riittäviä, jotta nykytilanne voitaisiin 
kuvata täydellisesti tämän ehdotuksen 
6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden osalta ja näiden 
tavoitteiden valvomista varten.

Or. en

Tarkistus 1410
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) yhteenveto aloista, joilla 
alkutilanteen tiedot puuttuvat tai ne eivät 
ole riittäviä, jotta nykytilanne voitaisiin 
kuvata täydellisesti tämän ehdotuksen 
6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden osalta ja näiden 
tavoitteiden valvomista varten.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategisen suunnitelman laatimisprosessin alussa toteutettua tarvearviointia on 
käytettävä sellaisten alueiden tunnistamisessa, joilta puuttuu tietoja tai joilla tiedot eivät ole 
riittäviä 6 artiklan erityistavoitteiden seurantaan. Tämä auttaa jäsenvaltioita ja komissiota 
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tunnistamaan alueita, joilla tuloksia ja tavoitteita on vaikein seurata, ja ryhtymään 
tarvittaviin toimiin tulosten tehokkaan ja johdonmukaisen seurannan varmistamiseksi. 

Tarkistus 1411
Pavel Poc, Jytte Guteland

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) yhteenveto aloista, joilla 
alkutilanteen tiedot puuttuvat tai ne eivät 
ole riittäviä, jotta nykytilanne voitaisiin 
kuvata täydellisesti tämän ehdotuksen 
6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden osalta ja näiden 
tavoitteiden valvomista varten.

Or. en

Perustelu

YMP:n strategisen suunnitelman laatimisprosessin alussa toteutettua arviointia on käytettävä 
sellaisten alueiden tunnistamisessa, joilta puuttuu tietoja tai joilla tiedot eivät ole riittäviä 6 
artiklan erityistavoitteiden seurantaan. Tämä auttaa jäsenvaltioita ja komissiota 
tunnistamaan alueita, joilla tuloksia ja tavoitteita on vaikein seurata, ja ryhtymään 
tarvittaviin toimiin tulosten tehokkaan ja johdonmukaisen seurannan varmistamiseksi.

Tarkistus 1412
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) yhteenveto aloista, joilla 
tietämyspohja puuttuu tai se ei ole 
riittävä, jotta nykytilanne voitaisiin kuvata 
täydellisesti tämän ehdotuksen 
6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden osalta ja näiden 
tavoitteiden valvomista varten.
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Or. en

Perustelu

YMP:n strategisen suunnitelman laatimisprosessin alussa toteutettua tarvearviointia on 
käytettävä sellaisten alueiden tunnistamisessa, joilta puuttuu tietoja tai joilla tiedot eivät ole 
riittäviä 6 artiklan erityistavoitteiden seurantaan. Tämä auttaa jäsenvaltioita ja komissiota 
tunnistamaan alueita, joilla tuloksia ja tavoitteita on vaikein seurata, ja ryhtymään 
tarvittaviin toimiin tulosten tehokkaan ja johdonmukaisen seurannan varmistamiseksi.

Tarkistus 1413
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos ensimmäisen kohdan a–e alakohdan 
mukaisesti toimitettujen tietojen 
perusteella tunnistetaan alueita, joissa 
lähtökohtatiedot tai 
asiayhteysindikaattoreita koskevat tiedot 
puuttuvat tai ovat riittämättömiä 
täydellisen kuvauksen antamiseen 
nykyisestä tilanteesta tämän ehdotuksen 
6 artiklassa asetettujen erityistavoitteiden 
osalta, jäsenvaltioiden olisi käsiteltävä 
tällaista päätelmää strategisen 
suunnitelmansa puitteissa tai muiden 
välineiden avulla ja esitettävä 
suunnitelmassa ehdotettavat toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 1414
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f 
alakohdassa tarkoitettujen erityisten 

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

ympäristö- ja ilmastotavoitteiden osalta, ja 
jos 6 artiklan 1 kohdan a, b, c, g ja h 
alakohdissa tarkoitettujen tavoitteiden 
osalta tunnistetut tarpeet voisivat 
vaikuttaa näihin tavoitteisiin, arvioinnissa 
on otettava huomioon kansalliset 
ympäristö- ja ilmastosuunnitelmat, jotka 
perustuvat liitteessä XI tarkoitettuihin 
säädöksiin.

Or. en

Tarkistus 1415
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 6 artiklan 1 kohdan i alakohdassa 
tarkoitetun erityistavoitteen osalta 
arvioinnissa on otettava huomioon 
yhdenmukaisuus liitteessä XIa 
tarkoitettujen lainsäädäntövälineiden 
kanssa.

Or. en

Perustelu

6 artiklan 1 kohdan i alakohdan tavoite koskee yhteiskunnan vaatimuksia, joista yksi on 
eläinten hyvinvointi. XIa liitteessä luetellaan voimassa oleva eläinten hyvinvointia koskeva 
lainsäädäntö.

Tarkistus 1416
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on tässä arvioinnissa Jäsenvaltion on tässä arvioinnissa 
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käytettävä uusimpia ja luotettavimpia 
tietoja.

käytettävä uusimpia ja luotettavimpia 
tietoja, mukaan lukien ajantasaiset tiedot 
rikkomismenettelyn kaikista vaiheista ja 
äskettäin päätetyistä tapauksista, jotka 
liittyvät näihin ympäristö- ja 
ilmastosuunnitelmiin, joilla EU:n 
lainsäädäntö saatetaan tehokkaasti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. EU: n 
tavoitteiden edistämiseksi säädösten 
rikkomistapauksessa rikkomisen kohteena 
olevassa suunnitelmassa ehdotettuja 
toimenpiteitä ei pitäisi ottaa huomioon 
tarvearvioinnissa, eikä niitä pitäisi 
hyväksyä rahoitettaviksi.

Or. en

Tarkistus 1417
Christophe Hansen

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavoitteet kullekin asiaan liittyvälle 
yhteiselle, ja tapauksen mukaan, YMP:n 
strategiasuunnitelman mukaiselle 
erityiselle tulosindikaattorille sekä asiaan 
liittyvät välitavoitteet. Kyseisten 
tavoitteiden arvo on perusteltava 96 
artiklassa tarkoitetun tarpeiden arvioinnin 
mukaisesti. Edellä 6 artiklan 1 kohdan d, e 
ja f alakohdassa vahvistetuille 
erityistavoitteille on johdettava tavoitteet 
tämän artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa 
esitetyistä selvitykseen sisällytettävistä 
osatekijöistä;

a) tavoitteet kullekin asiaan liittyvälle 
yhteiselle, ja tapauksen mukaan, YMP:n 
strategiasuunnitelman mukaiselle 
erityiselle tulosindikaattorille sekä asiaan 
liittyvät välitavoitteet. Kyseisten 
tavoitteiden arvo on perusteltava tarpeiden 
arvioinnin mukaisesti ja määritettävä 
vuosille 2024 ja 2026. Edellä 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistetuille erityistavoitteille on 
johdettava tavoitteet tämän artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdassa esitetyistä 
selvitykseen sisällytettävistä osatekijöistä;

Or. en

Perustelu

Vuosittainen suorituskykyarviointi aiheuttaisi suuren hallinnollisen taakan.
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Tarkistus 1418
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavoitteet kullekin asiaan liittyvälle 
yhteiselle, ja tapauksen mukaan, YMP:n 
strategiasuunnitelman mukaiselle 
erityiselle tulosindikaattorille sekä asiaan 
liittyvät välitavoitteet. Kyseisten 
tavoitteiden arvo on perusteltava 96 
artiklassa tarkoitetun tarpeiden arvioinnin 
mukaisesti. Edellä 6 artiklan 1 kohdan d, e 
ja f alakohdassa vahvistetuille 
erityistavoitteille on johdettava tavoitteet 
tämän artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa 
esitetyistä selvitykseen sisällytettävistä 
osatekijöistä;

a) tavoitteet kullekin asiaan liittyvälle 
yhteiselle, ja tapauksen mukaan, YMP:n 
strategiasuunnitelman mukaisille erityisille 
tulos- ja vaikutusindikaattoreille sekä 
asiaan liittyvät välitavoitteet. Kyseisten 
tavoitteiden arvo on perusteltava 96 
artiklassa tarkoitetun tarpeiden arvioinnin 
mukaisesti. Edellä 6 artiklan 1 kohdan d, e 
ja f alakohdassa vahvistetuille 
erityistavoitteille on johdettava tavoitteet 
tämän artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa 
esitetyistä selvitykseen sisällytettävistä 
osatekijöistä;

Or. en

Perustelu

Ehdotetut tulosindikaattorit keskittyvät suurelta osin taloudelliseen tuottoon eivätkä mittaa 
kentällä saavutettuja tuloksia. Tavoitteet olisi asetettava ”vaikutusindikaattoreina” kuten 
tehdään ”tulosindikaattoreiden” osalta, jotta voitaisiin havaita erot yksittäisten kansallisten 
tavoitteiden ja EU:n painopisteiden välillä. Jos kyseiset indikaattorit näyttävät liikkuvan 
vastakkaisiin suuntiin, ehdotettu molempien tavoitteiden seuranta vaikutus- ja 
tulosindikaattorien tasolla voisi toimia ennakkovaroitusjärjestelmänä.

Tarkistus 1419
Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavoitteet kullekin asiaan liittyvälle 
yhteiselle, ja tapauksen mukaan, YMP:n 
strategiasuunnitelman mukaiselle 
erityiselle tulosindikaattorille sekä asiaan 
liittyvät välitavoitteet. Kyseisten 

a) tavoitteet kullekin asiaan liittyvälle 
yhteiselle, ja tapauksen mukaan, YMP:n 
strategiasuunnitelman mukaiselle 
erityiselle tulosindikaattorille sekä asiaan 
liittyvät välitavoitteet. Kyseisten 
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tavoitteiden arvo on perusteltava 96 
artiklassa tarkoitetun tarpeiden arvioinnin 
mukaisesti. Edellä 6 artiklan 1 kohdan d, e 
ja f alakohdassa vahvistetuille 
erityistavoitteille on johdettava tavoitteet 
tämän artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa 
esitetyistä selvitykseen sisällytettävistä 
osatekijöistä;

tavoitteiden arvo on perusteltava 96 
artiklassa tarkoitetun tarpeiden arvioinnin 
mukaisesti. Edellä 6 artiklan 1 kohdan d, e, 
f ja j alakohdassa vahvistetuille 
erityistavoitteille on johdettava tavoitteet 
tämän artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa 
esitetyistä selvitykseen sisällytettävistä 
osatekijöistä;

Or. en

Tarkistus 1420
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukitoimet, jotka perustuvat III 
osastossa vahvistettuihin 
tukitoimityyppeihin, lukuun ottamatta 
mainitun osaston II luvun 3 jakson 2 
alajaksossa säädettyä puuvillan 
lajikohtaista tukea, on suunniteltava niin, 
että niillä puututaan asianomaisen alueen 
erityistilanteeseen, noudattaen järkevää 
tukitoimilogiikkaa ja käyttäen apuna 125 
kohdassa tarkoitettua ennakkoarviointia, 
103 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
SWOT-analyysia ja 96 artiklassa 
tarkoitettua tarpeiden arviointia;

b) tukitoimet, jotka perustuvat III 
osastossa vahvistettuihin 
tukitoimityyppeihin, on suunniteltava niin, 
että niillä puututaan asianomaisen alueen 
erityistilanteeseen, noudattaen järkevää 
tukitoimilogiikkaa ja käyttäen apuna 125 
kohdassa tarkoitettua ennakkoarviointia, 
103 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
SWOT-analyysia ja 96 artiklassa 
tarkoitettua tarpeiden arviointia; 

Or. es

Tarkistus 1421
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) yleisnäkemys siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelmassa käsitellään 
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luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien tarpeita, mukaan 
lukien niiden sosioekonomiseen 
kannattavuuteen liittyvät näkökohdat ja 
julkishyödykkeiden toimittamisen 
parantaminen.

Or. es

Tarkistus 1422
Stefan Eck

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

Komission teksti Tarkistus

c a) yleiskatsaus eläinten hyvinvoinnin 
parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä;

Or. en

Tarkistus 1423
Tilly Metz, Florent Marcellesi

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) selitys siitä, miten YMP:n 
strateginen suunnitelma parantaa 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista ja edistää sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan tavoitteen 
saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 1424
Bas Eickhout
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Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) selvitys siitä, miten YMP:n 
strategisen suunnitelman on tarkoitus 
edistää 6 artiklan 1 kohdan i alakohdassa 
esitettyä ravintoa ja terveyttä koskevia 
yhteiskunnan vaatimuksia koskevaa 
erityistavoitetta, ja erityisesti tavoitteiden 
saavuttamista ja liitteessä XIa 
tarkoitettujen säädösten noudattamista;

Or. en

Tarkistus 1425
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) selvitys siitä, miten strateginen 
suunnitelma tukee luonnonmukaista 
maataloutta, jotta voidaan edistää 
tuotannon sopeuttamista 
luonnonmukaista viljelyä koskevassa 
13a artiklassa vahvistettujen 
luonnonmukaisten maataloustuotteiden 
kasvavaan kysyntään;

Or. en

Tarkistus 1426
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 1 kohta – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) yleiskatsaus maaseuturahaston ja 
muiden maaseutualueilla toimivien unionin 

iii) yleiskatsaus maaseuturahaston, 
maataloustukirahaston ja muiden 
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rahastojen välisestä koordinoinnista,
rajauksesta ja täydentävyydestä.

maaseutualueilla toimivien unionin 
rahastojen välisestä koordinoinnista, 
rajauksesta ja täydentävyydestä.

Or. es

Tarkistus 1427
Damiano Zoffoli

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kunkin 95 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa strategiassa täsmennetyn 
tukitoimen kuvauksen on sisällettävä

Kunkin 95 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa strategiassa täsmennetyn 
tukitoimen tai eräiden alueellisesti 
hallinnoitujen maaseudun kehittämisen 
tukitoimien kuvauksen on sisällettävä

Or. it

Tarkistus 1428
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tukitoimen suunnitellut vuotuiset
tuotokset, ja tapauksen mukaan jaottelu 
tuen yhtenäisen tai keskimääräisen 
yksikkömäärän mukaan;

f) tukitoimen suunnitellut tuotokset, ja 
tapauksen mukaan jaottelu tuen yhtenäisen 
tai keskimääräisen yksikkömäärän mukaan;

Or. en

Tarkistus 1429
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta – g alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

g) tuen suunniteltu vuotuinen
yksikkömäärä ja sen perustelut sekä 
yksikkömäärän perusteltu ylemmän 
vaihtelun enimmäismäärä 89 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla. Myös seuraavat tiedot 
on annettava tarpeen mukaan:

g) tuen suunniteltu yksikkömäärä ja 
sen perustelut sekä yksikkömäärän 
perusteltu ylemmän vaihtelun 
enimmäismäärä 89 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla. Myös seuraavat tiedot on annettava 
tarpeen mukaan:

Or. en

Tarkistus 1430
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tuloksena olevat tukitoimen 
vuotuiset määrärahat 88 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla. Tarvittaessa on 
esitettävä avustuksiin suunniteltujen 
määrien ja rahoitusvälineisiin 
suunniteltujen määrien jakautuminen;

h) tuloksena olevat tukitoimen 
määrärahat 88 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla. Tarvittaessa on esitettävä 
avustuksiin suunniteltujen määrien ja 
rahoitusvälineisiin suunniteltujen määrien 
jakautuminen;

Or. en

Tarkistus 1431
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 97 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut 
tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin
välitavoitteisiin.

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 97 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut 
tavoitteet eriteltyinä kahden vuoden
välitavoitteisiin.
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Or. en

Perustelu

Kahden vuoden välitavoitteet olisivat suositeltavampia, sillä se helpottaisi jäsenvaltioiden 
hallintoa. Joiden tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan jopa enemmän aikaa, ja edistystä 
voidaan havaita vasta pidemmän ajan kuluessa.

Tarkistus 1432
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 97 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut 
tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin
välitavoitteisiin.

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 97 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut 
tavoitteet eriteltyinä välitavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 1433
Damiano Zoffoli

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaikki asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] II osaston II luvussa 
tarkoitetut hallintoelimet;

a) kaikki asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] II osaston II luvussa 
tarkoitetut kansalliset ja alueelliset
hallintoelimet;

Or. it

Tarkistus 1434
Bas Eickhout
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Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 95 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
tarkoitetussa YMP:n uudenaikaistamisen 
varmistavien tekijöiden kuvauksessa on 
tuotava esiin ne YMP:n 
strategiasuunnitelman osatekijät, jotka 
tukevat maatalousalan ja YMP:n 
uudenaikaistamista, ja siinä on erityisesti 
oltava:

Edellä 95 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
tarkoitetussa YMP:n uudenaikaistamisen 
varmistavien tekijöiden kuvauksessa on 
tuotava esiin ne YMP:n 
strategiasuunnitelman osatekijät, jotka 
tukevat maatalousalan ja YMP:n 
uudenaikaistamista siten, että uudet 
haasteet, mukaan lukien kestävän 
kehityksen edellyttämä siirtymä, voidaan 
saavuttaa, ja siinä on erityisesti oltava:

Or. en

Perustelu

Uudenaikaistaminen ei ole itsetarkoitus. Yleinen tavoite on komission YMP:n uudistusta 
käsittelevässä tiedonannossakin useasti mainittu paradigmanmuutos kestävän kehityksen 
saavuttamiseksi, uusiin haasteisiin vastaaminen jne.

Tarkistus 1435
Bas Eickhout

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

Komission teksti Tarkistus

a) yleiskatsaus siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelmalla edistetään 5 
artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettua 
tietämyksen, innovoinnin ja digitalisoinnin 
edistämiseen ja jakoon liittyvää 
monialaista yleistä tavoitetta, erityisesti 
seuraavien avulla:

a) yleiskatsaus siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelmalla edistetään 5 
artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettua 
tietämyksen, innovoinnin ja digitalisoinnin 
edistämiseen ja jakoon liittyvää tavoitetta, 
sikäli kuin se edistää kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden saavuttamista, erityisesti 
seuraavien avulla:

Or. en
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Tarkistus 1436
Bas Eickhout

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

Komission teksti Tarkistus

i a) järjestelmällinen arvio siitä, miten 
toimet eivät lisäisi riippuvuutta vaan 
parantaisivat viljelijöiden itsenäisyyttä;

Or. en

Perustelu

On olemassa vaara, että digitalisointiohjelma ottaa varoja maaseudun kehittämisbudjetista ja 
ylläpitää vain tuotantopanoksista riippuvuuksia tai luo uusia riippuvuuksia, esim. lainoista.

Tarkistus 1437
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) yhdenmukaisuus kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja kansainvälisten 
ilmastosopimusten saavuttamisen kanssa;

Or. en

Perustelu

Uudenaikaistaminen ei ole itsetarkoitus. Yleinen tavoite on komission YMP:n uudistusta 
käsittelevässä tiedonannossakin useasti mainittu paradigmanmuutos kestävän kehityksen 
saavuttamiseksi, uusiin haasteisiin vastaaminen jne.

Tarkistus 1438
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) kuvaus digitaaliteknologian 
kehittämisstrategiasta maatalouden ja 
maaseudun alalla sekä näiden 
teknologioiden käytöstä YMP:n 
strategiasuunnitelman tukitoimien 
vaikuttavuuden ja tehokkuuden 
parantamiseksi.

b) kuvaus asiaankuuluvan
digitaaliteknologian kehittämisstrategiasta 
maatalouden ja maaseudun alalla ottaen 
asianmukaisesti huomioon kestävän 
kehityksen, mittakaavan, tarpeellisuuden 
ja viljelijöiden itsenäisyyden sekä näiden 
teknologioiden käytöstä YMP:n 
strategiasuunnitelman tukitoimien 
vaikuttavuuden ja tehokkuuden 
parantamiseksi, lisäämättä kuitenkaan 
viljelijöiden tuotantopanosta tai 
taloudellista riippuvuutta.

Or. en

Perustelu

On olemassa vaara, että digitalisointiohjelma ottaa varoja maaseudun kehittämisbudjetista ja 
ylläpitää vain tuotantopanoksista riippuvuuksia tai luo uusia riippuvuuksia, esim. lainoista.
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