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LYHYET PERUSTELUT

Viime vuosina YMP:aa on uudistettu huomattavasti. Tämän vaiheen merkitys on ollut 
olennaisen tärkeä tärkeimmän eurooppalaisen politiikan tulevaisuuden muotoilun kannalta, 
mutta valitettavasti sen aikana ei ole pystytty käsittelemään asianmukaisesti tärkeimpiä 
tulevia haasteita. YMP:n on varmistettava yhteisön kannalta tärkeimmät julkishyödykkeet, 
joita ovat elintarviketurva ja kestävä kasvu, ja sen on tarjottava käytännön vastaus ympäristö-
ja ilmastokriisiin. Näiden tavoitteiden takaamiseksi sen on tuettava asianmukaisesti 
viljelijöiden tuloja ja työllisyyden tasoa maatalousalalla erityisesti maaseudulla.

Tämän saavuttamiseksi on erittäin tärkeää, että YMP:n sama rahoitustaso säilytetään 
seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Brexitin ja muiden entistä vahvempaa tukea 
EU:n talousarviosta edellyttävien hätätapausten vuoksi valmistelija ymmärtää uusien 
toimintapolitiikkojen rahoittamisen välttämättömyyden, mutta tämä ei saisi haitata EU:n 
perinteistä yhteistä politiikkaa, jolle on vuosikymmenten aikana asetettu uusia ja haastavia 
tehtäviä.

Komission uudessa ehdotuksessa otetaan käyttöön uusi malli, joka perustuu yhdeksään 
tavoitteeseen ja jossa korostetaan ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyviä 
toimintatavoitteita. Valmistelija ehdottaa, että yhdeksästä tavoitteesta muutetaan kahta, jotta 
niistä saataisiin johdonmukaisempia voimassa olevan ympäristölainsäädännön kannalta. 
Ehdotuksessa määritellään uusi toimintatapa, jonka mukaisesti jäsenvaltioille sallitaan niiden 
strategisissa suunnitelmissa entistä suurempi joustavuus ja siirtyminen 
suoritusperusteisempaan toimintapolitiikkaan.

Vaikka valmistelija suhtautuukin myönteisesti uuteen tehostettuun ehdollisuuteen ja 
pakollisen ympäristöjärjestelmän mahdollisuuksiin, koska se voisi palkita niitä viljelijöitä, 
jotka edistävät konkreettisesti EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteita sekä kansallisia 
tavoitteita, tämä uusi ehdotus jättää hänen mielestään jäsenvaltioille huomattavasti 
harkinnanvaraa resurssien käytön ja tavoitetason määrittelyn suhteen. Tämä voisi 
valitettavasti johtaa tilanteeseen, jossa harjoitetaan 27:ää maatalouspolitiikkaa, ja näin 
kadotetaan YMP:n yhteinen ”sielu”. Sen vuoksi valmistelija pyrkii vahvistamaan ehdotuksen 
yhteisiä näkökohtia siten, että perussäädökseen lisätään joitakin osia ja jäsenvaltioiden 
harkintavaltaa vähennetään. Valmistelija pitää tiettyä joustavuutta tietenkin myönteisenä ja 
toissijaisuusperiaatteen mukaisena, mutta jäsenvaltiot eivät saisi muotoilla maatalouden 
tulevaisuutta eri suuntiin ja kohdella viljelijöitä täysin eri tavoin, koska heidän työnsä ja 
toimensa ovat identtisiä.

Lisäksi uusi suoritusperusteinen YMP edellyttää vahvaa toimintakehystä, jonka avulla 
voidaan mahdollistaa asianmukainen arviointi ja politiikan suorituskyvyn seuranta kunkin 
jäsenvaltion asettamien erityistavoitteiden osalta. Tässä yhteydessä olisi toimittava hyvin 
varovoisesti, vältettävä porsaanreikiä ja varmistettava näin menoja ja tuloksia koskeva vahva 
tilivelvollisuus. 

Lisäksi ehdotuksessa esitetään jäsenvaltioille myös tietynasteista joustavuutta 
määrärahasiirtojen osalta. Enintään 15 prosenttia suorista tuista voidaan siirtää 
maaseuturahaston määrärahoihin ja päinvastoin ja korkeampi prosentti osuus voidaan siirtää 
ainoastaan ensimmäisestä pilarista toiseen pilariin sellaisten tukitoimien osalta, joilla pyritään 
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ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Valmistelija pitää tehokkaampana sitä, että 
sallitaan määrärahasiirrot ainoastaan ensimmäisestä pilarista toiseen pilariin.

Olisi aina pidettävä mielessä, että tulevaisuuden haasteena ei ole pelkästään turvallisten ja 
korkealaatuisten maataloustuotteiden entistä suurempien määrien tuottaminen vaan se, että 
tuotetaan tehokkaasti ja kestävästi ja samalla varmistetaan viljelijöiden kilpailukyky ja näin 
he saavat oikeudenmukaisen taloudellisen korvauksen ympäristöpalveluista, joita he tarjoavat 
yhteisölle. Tämän vuoksi valmistelija suhtautuu myönteisesti siihen, että nuoret ovat huomion 
kohteena. Valmistelija katsoo, että nuorten on oltava YMP:n keskiössä vuoden 2020 jälkeen. 
Jos tämän suuntaisia toimia ei toteuteta ponnekkaammin, Euroopan maatalous – eikä yksin se 
– jää vaille tulevaisuutta.

Lopuksi valmistelija haluaisi korostaa, että parlamenttia kehotetaan tekemään päätös nyt, kun 
sen toimikausi on päättymässä. Ilmeisenä pyrkimyksenä on saada keskeneräinen 
lainsäädäntötyö päätökseen, tämä tärkeä säädös mukaan lukien, siitä huolimatta, että aikaa on 
rajoitetusti eikä ole olemassa tietoja siitä, paljonko uuden monivuotisen rahoituskehyksen 
puitteissa YMP:n käytössä on resursseja, kun otetaan huomioon, että neuvottelut ovat vielä 
käynnissä. Tällaisen toimintapolitiikan yksityiskohtien määrittely tietämättä käytettävissä 
olevien resurssien tarkkaa määrää ei ole helppo tehtävä. Tästä syystä vaikuttaa 
asianmukaiselta lykätä tämän asetuksen voimaantuloa vuoteen 2023, jotta voidaan siirtyä 
ongelmitta nykyisestä YMP:sta uuteen tulevaan malliin.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) On erittäin tärkeää, että YMP:n 
rahoituksen taso säilytetään vuosien 
2021–2027 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä samana kuin se on 
vuosien 2014–2020 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä.

Or. en



PA\1169087FI.docx 5/30 PE630.523v01-00

FI

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Täytäntöönpanomalli ei saisi 
johtaa tilanteeseen, jossa harjoitetaan 
27:ää erilaista kansallista 
maatalouspolitiikkaa ja vaarannetaan 
YMP:n yhteinen henki ja aiheutetaan 
häiriöitä. Siinä olisi jätettävä 
jäsenvaltioille tiettyä joustovaraa vahvan 
yhteisen sääntelykehyksen puitteissa.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Ottaen huomioon, että komission 
tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus peräänkuulutetaan 
markkinasuuntautuneempaa YMP:aa, 
markkinariski, kolmansien maiden kanssa 
tehdyt kauppasopimukset, ilmastonmuutos 
ja siihen liittyvien äärimmäisten 
sääilmiöiden esiintymistiheys ja vakavuus 
sekä terveys- ja kasvinsuojeluun liittyvät 
kriisit voivat aiheuttaa hintojen heilahtelun 
riskejä ja kasvattaa tuloihin kohdistuvia 
paineita. Vaikka viljelijät ovatkin viime 
kädessä itse vastuussa tilakohtaisten 
strategioidensa suunnittelusta, olisi 
perustettava vahva kehys asianmukaisen 
riskinhallinnan varmistamiseksi. 
Jäsenvaltiot ja viljelijät voivat tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi käyttää 
valmiuksien kehittämisessä unionin tason 
riskinhallintafoorumia, jotta viljelijät 
saavat käyttöönsä riittäviä rahoitusvälineitä 
investointeihin sekä pääsyn 
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käyttöpääomaan, koulutukseen, 
tietämyksen siirtoon ja neuvontaan.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(31) YMP:lla olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot lisäävät myönteisiä 
ympäristövaikutuksia ottamalla huomioon 
paikalliset tarpeet ja viljelijöiden 
tosiasialliset olosuhteet. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan suorien tukien 
yhteydessä käyttöön viljelijöiden 
vapaaehtoisia ekojärjestelmiä, jotka olisi 
sovitettava täysimääräisesti yhteen muiden 
asiaan liittyvien tukitoimien kanssa. 
Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ne 
maksuna, joka myönnetään joko 
kannustimena tai palkkiona, jos ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
maatalouskäytäntöjen välityksellä tarjotaan 
julkishyödykkeitä, tai korvauksena näiden 
käytäntöjen ottamisesta käyttöön. 
Molemmissa tapauksissa niillä olisi 
pyrittävä parantamaan YMP:n ympäristö-
ja ilmastotoimien tuloksellisuutta, minkä 
vuoksi ne olisi suunniteltava niin, että ne 
ylittävät pakolliset vaatimukset, jotka on jo 
vahvistettu ehdollisuusjärjestelmässä. 
Jäsenvaltiot voivat päättää perustaa 
maatalouskäytäntöihin liittyviä 
ekojärjestelmiä, jotka koskevat esimerkiksi 
pysyvien laidunten parempaa hoitoa ja 
pysyviä maisemapiirteitä, ja luomuviljelyä
olisi edistettävä ekojärjestelmien avulla 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisista maatalouskäytännöistä 
laaditun komission luettelon perusteella.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Metsätaloutta koskevien 
toimenpiteiden olisi edistettävä unionin 
metsästrategian täytäntöönpanoa ja 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäohjelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin, joiden olisi puolestaan 
perustuttava maankäytöstä, maankäytön 
muutoksesta ja metsätaloudesta 
aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen 
ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 
2030 ulottuviin ilmasto- ja 
energiapolitiikan puitteisiin annetusta 
asetuksesta [LULUCF-asetus] aiheutuviin 
sitoumuksiin sekä Euroopan metsien 
suojelua koskevissa 
ministerikonferensseissa tehtyihin 
sitoumuksiin. Tukitoimien olisi 
perustuttava metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin asiakirjoihin, ja ne voivat 
koskea seuraavia: metsäalueiden kehitys ja 
metsien kestävä hoito ja käyttö, mukaan 
lukien maan metsitys ja 
peltometsätalousjärjestelmien luominen ja 
elvyttäminen, metsävarojen suojelu, 
ennallistaminen ja parantaminen ottaen 
huomioon sopeutumistarpeet, investoinnit, 
joilla taataan ja parannetaan metsien 
suojelua ja selviytymiskykyä sekä 
metsäekosysteemien ja ilmastopalvelujen 
tarjontaa, sekä uusiutuvan energian ja 
biotalouden tukemiseen tarkoitetut 
toimenpiteet ja investoinnit.

(39) Metsätaloutta koskevien 
toimenpiteiden olisi edistettävä unionin 
metsästrategian täytäntöönpanoa ja 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäohjelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin, joiden olisi puolestaan 
perustuttava maankäytöstä, maankäytön 
muutoksesta ja metsätaloudesta 
aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen 
ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 
2030 ulottuviin ilmasto- ja 
energiapolitiikan puitteisiin annetusta 
asetuksesta [LULUCF-asetus] aiheutuviin 
sitoumuksiin sekä Euroopan metsien 
suojelua koskevissa 
ministerikonferensseissa tehtyihin 
sitoumuksiin. Tukitoimien olisi 
perustuttava metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin asiakirjoihin, ja ne voivat 
koskea seuraavia: metsäalueiden kehitys ja 
metsien kestävä hoito ja käyttö, mukaan 
lukien maan metsitys, metsäpalojen 
ennaltaehkäisy ja 
peltometsätalousjärjestelmien luominen ja 
elvyttäminen, metsävarojen suojelu, 
ennallistaminen ja parantaminen ottaen 
huomioon sopeutumistarpeet, investoinnit, 
joilla taataan ja parannetaan metsien 
suojelua ja selviytymiskykyä sekä 
metsäekosysteemien ja ilmastopalvelujen 
tarjontaa, sekä uusiutuvan energian ja 
biotalouden tukemiseen tarkoitetut 
toimenpiteet ja investoinnit.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Maataloustukirahastosta olisi 
edelleen rahoitettava suorien tukien 
muodossa olevia tukitoimityyppejä ja 
alakohtaisia tukitoimityyppejä, kun taas 
maaseuturahastosta olisi jatkettava tässä 
asetuksessa kuvattujen maaseudun 
kehittämisen tukitoimityyppien rahoitusta. 
YMP:n varainhoitoa koskevat säännöt olisi 
vahvistettava erikseen kummallekin 
rahastolle ja niistä tuetuille toiminnoille 
ottaen huomioon, että uusi 
täytäntöönpanomalli antaa jäsenvaltioille 
niiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
enemmän joustovaraa ja laajentaa 
toissijaisuusperiaatteen soveltamista. 
Tämän asetuksen mukaisten 
tukitoimityyppien olisi katettava 1 päivän 
tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 
2027 välinen ajanjakso.

(47) Maataloustukirahastosta olisi 
edelleen rahoitettava suorien tukien 
muodossa olevia tukitoimityyppejä ja 
alakohtaisia tukitoimityyppejä, kun taas 
maaseuturahastosta olisi jatkettava tässä 
asetuksessa kuvattujen maaseudun 
kehittämisen tukitoimityyppien rahoitusta. 
YMP:n varainhoitoa koskevat säännöt olisi 
vahvistettava erikseen kummallekin 
rahastolle ja niistä tuetuille toiminnoille 
ottaen huomioon, että uusi 
täytäntöönpanomalli antaa jäsenvaltioille 
niiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
enemmän joustovaraa ja laajentaa 
toissijaisuusperiaatteen soveltamista. 
Tämän asetuksen mukaisten 
tukitoimityyppien olisi katettava 1 päivän 
tammikuuta 2023 ja 31 päivän joulukuuta 
2027 välinen ajanjakso.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti Tarkistus

(69) YMP:n strategiasuunnitelman 
hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta vastaa 
hallintoviranomainen. Sen tehtävät olisi 
täsmennettävä tässä asetuksessa. 
Hallintoviranomaisen olisi voitava siirtää 
osa tehtävistään, mutta sen on tällöinkin 
vastuussa hallinnon tehokkuudesta ja 
moitteettomuudesta. Jäsenvaltion olisi 
varmistettava, että YMP:n 
strategiasuunnitelman hallinnossa ja 
täytäntöönpanossa suojataan unionin 

(69) YMP:n strategiasuunnitelman 
hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta vastaa 
hallintoviranomainen. Jos kuitenkin 
maaseudun kehittämispolitiikkaan 
liittyvistä osatekijöistä tehdään alueellisia, 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
perustaa alueellisia hallintoviranomaisia. 
Niiden tehtävät olisi täsmennettävä tässä 
asetuksessa. Hallintoviranomaisen olisi 
voitava siirtää osa tehtävistään, mutta sen 
on tällöinkin vastuussa hallinnon 
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taloudelliset edut Euroopan parlamentin ja 
neuvoston [asetuksen (EU, Euratom) X] 
[uusi varainhoitoasetus] ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) X 
[uusi horisontaaliasetus] mukaisesti.

tehokkuudesta ja moitteettomuudesta. 
Jäsenvaltion olisi varmistettava, että 
YMP:n strategiasuunnitelman hallinnossa 
ja täytäntöönpanossa suojataan unionin 
taloudelliset edut Euroopan parlamentin ja 
neuvoston [asetuksen (EU, Euratom) X] 
[uusi varainhoitoasetus] ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) X 
[uusi horisontaaliasetus] mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 kappale

Komission teksti Tarkistus

(83) Oikeusvarmuuden takaamiseksi, 
viljelijöiden oikeuksien suojaamiseksi ja 
suorien tukien muodossa olevien 
tukitoimityyppien sujuvan, 
johdonmukaisen ja tehokkaan toiminnan 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä seuraavien osalta: 
säännöt, joilla asetetaan tukien 
myöntämisen edellytykseksi tiettyjen 
hamppulajikkeiden varmennettujen 
siementen käyttö sekä menettely 
hamppulajikkeiden määrittämiseksi ja 
tetrahydrokannabinolipitoisuuden 
tarkastamiseksi; säännöt, jotka koskevat 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa ja 
tiettyjä asiaan liittyviä osatekijöitä 
tukikelpoisuutta koskevien vaatimusten 
osalta; säännöt, jotka koskevat 
tukioikeuksien aktivoinnista tehtävän 
ilmoituksen sisältöä ja aktivointiin liittyviä 
vaatimuksia; ekojärjestelmiä koskevat 
täydentävät säännöt; toimenpiteet sen 
välttämiseksi, että tuotantosidonnaisen 
tulotuen saajat kärsivät markkinoiden 
rakenteellisesta epätasapainosta jollakin 
alalla, mukaan lukien päätös siitä, että 

(83) Oikeusvarmuuden takaamiseksi, 
viljelijöiden oikeuksien suojaamiseksi ja 
suorien tukien muodossa olevien 
tukitoimityyppien sujuvan, 
johdonmukaisen ja tehokkaan toiminnan 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä seuraavien osalta: 
säännöt, joilla asetetaan tukien 
myöntämisen edellytykseksi tiettyjen 
hamppulajikkeiden varmennettujen 
siementen käyttö sekä menettely 
hamppulajikkeiden määrittämiseksi ja 
tetrahydrokannabinolipitoisuuden 
tarkastamiseksi; säännöt, jotka koskevat 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa ja 
tiettyjä asiaan liittyviä osatekijöitä 
tukikelpoisuutta koskevien vaatimusten 
osalta; säännöt, jotka koskevat 
tukioikeuksien aktivoinnista tehtävän 
ilmoituksen sisältöä ja aktivointiin liittyviä 
vaatimuksia; ekojärjestelmiä koskevat 
täydentävät säännöt, mukaan lukien
luettelon laatiminen ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä, toimenpiteet sen 
välttämiseksi, että tuotantosidonnaisen 
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tällaista tukea voidaan maksaa vuoteen 
2027 saakka niiden tuotantoyksiköiden 
perusteella, joita varten tuki myönnettiin 
aikaisemman viitejakson aikana; säännöt ja 
edellytykset, jotka koskevat maan ja 
lajikkeiden hyväksymistä puuvillan 
lajikohtaista tukea varten, ja säännöt, jotka 
koskevat kyseisen tuen 
myöntämisedellytyksiä.

tulotuen saajat kärsivät markkinoiden 
rakenteellisesta epätasapainosta jollakin 
alalla, mukaan lukien päätös siitä, että 
tällaista tukea voidaan maksaa vuoteen 
2027 saakka niiden tuotantoyksiköiden 
perusteella, joita varten tuki myönnettiin 
aikaisemman viitejakson aikana; säännöt ja 
edellytykset, jotka koskevat maan ja 
lajikkeiden hyväksymistä puuvillan 
lajikohtaista tukea varten, ja säännöt, jotka 
koskevat kyseisen tuen 
myöntämisedellytyksiä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 93 kappale

Komission teksti Tarkistus

(93) Jotta voidaan varmistaa 
oikeusvarmuus ja jatkuvuus, Kroatiaa 
koskevia erityissäännöksiä suorien tukien 
ja täydentävien kansallisten suorien tukien 
asteittaisesta käyttöönotosta 
siirtymäkauden järjestelmän puitteissa olisi 
edelleen sovellettava 1 päivään 
tammikuuta 2021 asti,

(93) Jotta voidaan varmistaa 
oikeusvarmuus ja jatkuvuus, Kroatiaa 
koskevia erityissäännöksiä suorien tukien 
ja täydentävien kansallisten suorien tukien 
asteittaisesta käyttöönotosta 
siirtymäkauden järjestelmän puitteissa olisi 
edelleen sovellettava 1 päivään 
tammikuuta 2023 asti,

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan 
maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavaan unionin 
tukeen, jota myönnetään jäsenvaltion 
laatimassa ja komission hyväksymässä, 1 

2. Tätä asetusta sovelletaan 
maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavaan unionin 
tukeen, jota myönnetään jäsenvaltion 
laatimassa ja komission hyväksymässä, 1 
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päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän 
joulukuuta 2027 välisen ajanjakson 
kattavassa YMP:n strategiasuunnitelmassa 
täsmennettyihin tukitoimiin.

päivän tammikuuta 2023 ja 31 päivän 
joulukuuta 2027 välisen ajanjakson 
kattavassa YMP:n strategiasuunnitelmassa 
täsmennettyihin tukitoimiin.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) ’pysyvä nurmi ja pysyvä laidun’ 
(joita yhdessä kutsutaan ’pysyväksi 
nurmeksi’) ovat maata, joka ei kuulu tilan 
viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen 
ja jota käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luonnollisesti (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä). Siihen voi 
sisältyä muitakin lajeja, kuten pensaita 
ja/tai puita, jotka voivat olla laidunnettavia 
tai tuottaa rehua;

iii) ’pysyvä nurmi ja pysyvä laidun’ 
(joita yhdessä kutsutaan ’pysyväksi 
nurmeksi’) ovat maata, jota käytetään 
heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien 
kasvattamiseen joko luonnollisesti 
(itseuudistuva) tai viljelemällä 
(kylvämällä) ja joka ei ole kuulunut tilan 
viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen 
ja jota ei ole kynnetty vähintään viiteen 
vuoteen; sen on sisällettävä muitakin 
lajeja, kuten pensaita ja/tai puita, jotka 
voivat olla laidunnettavia, ja muita lajeja, 
kuten pensaita ja/tai puita, jotka tuottavat
rehua, edellyttäen, että heinäkasvit ja 
muut nurmirehukasvit ovat enemmistönä.

Jäsenvaltiot voivat myös päättää, että 
pysyvänä nurmena pidetään

a) maata, joka on laidunnettavaa ja 
joka on osa vakiintunutta paikallista 
käytäntöä, jossa heinäkasvit ja muut 
nurmirehukasvit eivät perinteisesti ole 
enemmistönä laidunmailla; ja/tai

b) maata, joka on laidunnettavaa ja 
jolla heinäkasvit ja muut nurmirehukasvit 
eivät ole enemmistönä tai niitä ei ole 
laidunmailla;

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) edistetään kestävää kehitystä ja 
luonnonvarojen, kuten veden, maaperän
ja ilman, tehokasta hoitoa;

e) myötävaikutetaan veden ja ilman 
laadun suojelemiseen ja parantamiseen ja 
edistetään entistä kestävämpää veden 
käyttöä;

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) edistetään luonnon 
monimuotoisuuden suojelemista ja 
ekosysteemipalveluja sekä säilytetään 
elinympäristöjä ja maisemia;

f) edistetään maaperän ja luonnon 
monimuotoisuuden suojelemista ja 
parantamista sekä ekosysteemipalveluja 
maaseutualueilla ja suojeltujen 
elinympäristöjen ja lajien säilyttämistä;

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
hyvässä maatalous- ja ympäristökunnossa. 
Jäsenvaltion on määriteltävä kansallisella 
tai alueellisella tasolla tuensaajiin 
sovellettavat hyvän maatalous- ja 
ympäristökunnon vähimmäisvaatimukset 
liitteessä III tarkoitettujen vaatimusten 
päätavoitteen perusteella ottaen huomioon 

1. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
hyvässä maatalous- ja ympäristökunnossa. 
Jäsenvaltion on määriteltävä kansallisella 
tai alueellisella tasolla tuensaajiin 
sovellettavat hyvän maatalous- ja 
ympäristökunnon vähimmäisvaatimukset 
liitteessä III tarkoitettujen vaatimusten 
päätavoitteen perusteella ottaen huomioon 
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kyseessä olevien alojen erityispiirteet, 
mukaan lukien maaperä- ja ilmasto-
olosuhteet, käytössä olevat 
viljelyjärjestelmät, maankäyttö, 
viljelykierto, viljelykäytännöt ja 
tilarakenteet.

kyseessä olevien alojen erityispiirteet, 
mukaan lukien maaperä- ja ilmasto-
olosuhteet, käytössä olevat 
viljelyjärjestelmät, maankäyttö, 
viljelykierto, viljelykäytännöt ja 
tilarakenteet. Jäsenvaltioiden on myös 
säädettävä erityisvaatimuksista, jotka 
koskevat maatalouteen liittyvien lajien ja 
luontotyyppien suojelua direktiivien 
2009/147/EY ja direktiivin 92/43/ETY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi liitteessä III 
vahvistettujen päätavoitteiden osalta 
määrätä kyseisessä liitteessä 
vahvistettujen vaatimusten lisäksi muita 
vaatimuksia näihin päätavoitteisiin 
pääsemiseksi. Jäsenvaltio ei kuitenkaan
saa määritellä vähimmäisvaatimuksia 
muiden päätavoitteiden kuin liitteessä III 
vahvistettujen päätavoitteiden osalta.

2. Jäsenvaltio ei saa määritellä 
vähimmäisvaatimuksia muiden 
päätavoitteiden kuin liitteessä III 
vahvistettujen päätavoitteiden osalta.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
säännöillä, jotka koskevat hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa, mukaan 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
säännöillä, jotka koskevat hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa
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lukien liitteessä III tarkoitetussa maan 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevassa toimenpidevaatimuksessa 1 
sovelletun, nurmen osuuteen perustuvan 
järjestelmän osatekijät, viitevuosi ja 
muuntosuhde sekä maatilojen kestävää 
hoitoa koskevan välineen muoto ja muut 
vähimmäistekijät ja toiminnot.

luonnonkatastrofien, epidemioiden ja 
kasvitautien kaltaisten ylivoimaisen esteen 
tapauksissa.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on laadittava luettelo 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä.

3. Komissio antaa 138 artiklan
mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla 
täydennetään tätä asetusta laatimalla
luettelo ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisista maatalouskäytännöistä, ottaen 
huomioon tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut edellytykset. Jäsenvaltioiden 
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on laadittava kansalliset luettelot ilmaston 
ja ympäristön kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä valitsemalla 
käytännöt komission kyseisessä 
delegoidussa säädöksessä määrittelemien 
käytäntöjen joukosta.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on kunkin 42 artiklan 
a–h alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

1. Jäsenvaltion on kunkin 42 artiklan 
a–h alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
vähintään kolme seuraavista 
tukitoimityypeistä:

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja
jätteiden vähentämiseen;

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, 
jätteiden vähentämiseen ja tuotannon 
seurantaan;

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti tuotteen laadun 
säilyttämistä ja parantamista, kaupan 
pitämisen edellytysten parantamista, 
kestäviä tuholaistorjuntamenetelmiä, 
torjunta-aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) toimet, joiden tarkoituksena on 
parantaa laatua innovoinnin avulla.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai 
muita käyttötarkoituksia varten;

d) markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai 
muita käyttötarkoituksia varten, mukaan 
lukien markkinoilta poistettujen 
tuotteiden jalostuskustannukset ennen 
jakelua;

Or. en



PA\1169087FI.docx 17/30 PE630.523v01-00

FI

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on kunkin 51 
artiklassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

1. Jäsenvaltion on kunkin 51 
artiklassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
vähintään kaksi seuraavista 
tukitoimityypeistä:

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäljempänä 82 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun jäsenvaltion on määriteltävä 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 1 
kohdassa säädettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi yksi tai useampi 60 
artiklassa tarkoitettu tukitoimityyppi. Sen 
on tukitoimityypit valittuaan määriteltävä 
tukitoimet. Jäljempänä 82 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion on 
perusteltava YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tehty 
tavoitteiden, tukitoimityyppien ja 
tukitoimien valinta.

2. Jäljempänä 82 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun jäsenvaltion on määriteltävä 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 1 
kohdassa säädettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi vähintään kaksi 60 
artiklassa tarkoitetuista tukitoimityypeistä. 
Sen on tukitoimityypit valittuaan 
määriteltävä tukitoimet. Jäljempänä 82 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion 
on perusteltava YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tehty 
tavoitteiden, tukitoimityyppien ja 
tukitoimien valinta.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä 82 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen jäsenvaltioiden on 56 
artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi valittava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan yksi tai useampi
60 artiklassa tarkoitetuista 
tukitoimityypeistä. Sen on tukitoimityypit
valittuaan määriteltävä tukitoimet.

1. Jäljempänä 82 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen jäsenvaltioiden on 56 
artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi valittava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan vähintään kaksi
60 artiklassa tarkoitetuista 
tukitoimityypeistä. Sen on tukitoimityypit 
valittuaan määriteltävä tukitoimet.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien, eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten, 
tuholaiskestävyyden ja ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien, 
tuotantotekniikoiden ja 
tuotantomenetelmien, sivutuotteiden ja 
jätteen ympäristöä säästävän käytön ja 
hoidon sekä luonnonvarojen kestävän 
käytön, erityisesti veden, maaperän ja 
muiden luonnonvarojen suojelun, 
edistäminen, kehittäminen ja käyttöönotto; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan e ja f alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien, eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten, 
tuholaiskestävyyden ja ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien, 
tuotantotekniikoiden ja 
tuotantomenetelmien, sivutuotteiden ja 
jätteen ympäristöä säästävän käytön ja 
hoidon sekä luonnonvarojen kestävän 
käytön, erityisesti veden, maaperän ja 
muiden luonnonvarojen suojelun, 
edistäminen, kehittäminen ja käyttöönotto
sekä päästöjen vähentäminen ja 
energiatehokkuus; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja f 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on kunkin 59 artiklan 
a–g alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

1. Jäsenvaltion on kunkin 59 artiklan 
a–g alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
vähintään kaksi seuraavista 
tukitoimityypeistä:

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) toimet, joilla parannetaan 
kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin 
kestävyyttä ja tehokkuutta yhdellä tai 
useammalla 40 artiklan f alakohdassa 
tarkoitetulla alalla;

e) toimet, joilla parannetaan 
kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin 
kestävyyttä ja tehokkuutta yhdellä tai 
useammalla 39 artiklan f alakohdassa 
tarkoitetulla alalla;

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
toimesta;

a) keskinäisten rahastojen tai muiden 
riskienhallintarahastojen perustaminen 
ja/tai kartuttaminen asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden toimesta;

Or. en
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ympäristö-, ilmasto- ja muut 
hoitositoumukset;

a) ympäristö-, ilmasto- ja 
hoitositoumukset;

Or. en

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

a a) muut sitoumukset;

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tietyistä pakollisista vaatimuksista
johtuvat aluekohtaiset rajoitteet;

c) Natura 2000:n ja 
vesipuitedirektiivin velvoitteista johtuvat 
aluekohtaiset rajoitteet;

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on myönnettävä tuet 4. Jäsenvaltion on myönnettävä tuet 
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ainoastaan sellaisille viljelijöille ja muille 
tuensaajille, jotka tekevät vapaaehtoisesti 6 
artiklan 1 kohdassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamisen kannalta 
hyödyllisinä pidettyjä hoitositoumuksia.

ainoastaan sellaisille viljelijöille ja muille 
tuensaajille, jotka tekevät vapaaehtoisesti 6 
artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
vahvistettujen ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä 
kyseisen artiklan e, f ja i alakohdassa
vahvistettujen eläinten hyvinvointia 
koskevien erityistavoitteiden saavuttamisen 
kannalta hyödyllisinä pidettyjä 
hoitositoumuksia.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Tässä tukitoimityypissä jäsenvaltio 
voi myöntää tukea ainoastaan 
sitoumuksista, jotka

5. Tässä tukitoimityypissä jäsenvaltio 
voi myöntää maatalousalueille tukea 
ainoastaan sitoumuksista, jotka

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jos tämän tukitoimityypin mukaista 
tukea myönnetään maatalouden ympäristö-
ja ilmastositoumuksiin, sitoumuksiin, jotka 
koskevat siirtymistä asetuksessa (EY) 
N:o 834/2007 määriteltyihin 
luonnonmukaisen maatalouden 
käytäntöihin ja menetelmiin ja tällaisten 
käytäntöjen ja menetelmien ylläpitämistä, 
sekä metsätalouden ympäristö- ja 
ilmastopalveluihin, jäsenvaltion on 
vahvistettava hehtaarikohtainen tuki.

9. Jos tämän tukitoimityypin mukaista 
tukea myönnetään maatalouden ympäristö-
ja ilmastositoumuksiin, sitoumuksiin, jotka 
koskevat siirtymistä asetuksessa (EY) 
N:o 834/2007 määriteltyihin 
luonnonmukaisen maatalouden 
käytäntöihin ja menetelmiin ja tällaisten 
käytäntöjen ja menetelmien ylläpitämistä, 
jäsenvaltion on vahvistettava 
hehtaarikohtainen tuki.
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Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Tämän artiklan nojalla 
luonnonmukaiseen maanviljelyyn 
suunnattu tuki on kohdistettava 
tosiasiallisille viljelijöille 4 artiklan 1 
kohdan d alakohdan määritelmän 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaisia tukia ainoastaan 
korvatakseen tuensaajille kokonaan tai 
osittain lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka liittyvät 
luonnonhaittoihin ja muihin aluekohtaisiin 
haittoihin kyseisellä alueella.

3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaisia tukia ainoastaan 
korvatakseen tuensaajille lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, jotka liittyvät 
luonnonhaittoihin ja muihin aluekohtaisiin 
haittoihin kyseisellä alueella.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaisia tukia ainoastaan 

4. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaisia tukia ainoastaan 
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korvatakseen tuensaajille kokonaan tai 
osittain lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka liittyvät 
aluekohtaisiin rajoitteisiin kyseisellä 
alueella.

korvatakseen tuensaajille lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, jotka liittyvät 
aluekohtaisiin rajoitteisiin kyseisellä 
alueella.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos 1 kohdassa tarkoitetulle määrälle ei ole 
tehty [InvestEU-asetuksen] [9] artiklassa 
tarkoitettua rahoitussopimusta viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2021, jäsenvaltion 
on esitettävä YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö 107 artiklan mukaisesti 
vastaavan määrän käyttämiseksi.

Jos 1 kohdassa tarkoitetulle määrälle ei ole 
tehty [InvestEU-asetuksen] [9] artiklassa 
tarkoitettua rahoitussopimusta viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2022, jäsenvaltion 
on esitettävä YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö 107 artiklan mukaisesti 
vastaavan määrän käyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 41

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 15 prosenttia liitteessä IV 
vahvistetuista jäsenvaltion suorien tukien 
määrärahoista liitteessä VI vahvistettujen 
kalenterivuosien 2021–2026 puuvillan 
määrärahojen vähentämisen jälkeen 
jäsenvaltion varainhoitovuosien 2023–
2027 maaseuturahaston määrärahoihin;

Or. en
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Tarkistus 42

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) määrärahasiirtoja jäsenvaltion 
varainhoitovuosien 2022–2027 
maaseuturahaston määrärahoista 
jäsenvaltion liitteessä IV vahvistettuihin 
suorien tukien määrärahoihin ei sallita.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 44

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 strategiasuunnitelmien on katettava 
1 päivän tammikuuta 2023 ja 31 päivän 
joulukuuta 2027 välinen ajanjakso.

Or. en
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2025 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
Vuonna 2025 toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2023 ja 2024. Edellä III 
osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2024.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
124 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiolta 123 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti pidätetty 
suorituspalkkio jaetaan vuonna 2026 
tehdyn tuloksellisuuden tarkastelun 
perusteella asianomaiselle jäsenvaltiolle, 
jos jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassa esitettyihin, 6 
artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettuihin erityisiin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin sovelletut 
tulosindikaattorit on saavutettu vähintään 
90 prosenttisesti verrattuna vuoden 2025 
tavoitearvoon.

1. Jäsenvaltiolta 123 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti pidätetty 
suorituspalkkio jaetaan vuonna 2026 
tehdyn tuloksellisuuden tarkastelun 
perusteella asianomaiselle jäsenvaltiolle, 
jos jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassa esitettyihin, 6 
artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettuihin erityisiin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin sovelletut 
vaikutusindikaattorit on saavutettu 
vähintään 90 prosenttisesti verrattuna 
vuoden 2025 tavoitearvoon.

Or. en
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
140 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan asetus (EU) N:o 1305/2013 1
päivästä tammikuuta 2021.

Kumotaan asetus (EU) N:o 1305/2013 
1 päivästä tammikuuta 2023.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
140 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen toimiin, 
joita toteutetaan komission mainitun 
asetuksen nojalla ennen 1 päivää 
tammikuuta 2021 hyväksymien maaseudun 
kehittämisohjelmien mukaisesti.

Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen toimiin, 
joita toteutetaan komission mainitun 
asetuksen nojalla ennen 1 päivää 
tammikuuta 2023 hyväksymien maaseudun 
kehittämisohjelmien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 3 – rivi 6

Komission teksti

Ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen sekä kestävän 
energian edistäminen

I.9 Maatilojen 
selviytymiskyvyn 
parantaminen: Ks. 
indeksi

R.12 
Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen: 
Ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen 
edistämistä koskevien 
sitoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus

I.10 
Ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen 

R.13 Päästöjen 
vähentäminen 
eläintuotannon alalla: 
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edistäminen: 
Maatalouden 
kasvihuonekaasupäästö
jen vähentäminen

Niiden 
eläinyksiköiden 
osuus, jotka saavat 
tukea 
kasvihuonekaasu-
ja/tai 
ammoniumpäästöjen, 
lannankäsittely 
mukaan lukien, 
vähentämiseksi

I.11 Hiilen 
sitoutumisen 
lisääminen: Maaperän 
orgaanisen hiilen 
määrän lisääminen

R.14 Hiilen 
sitominen maaperään 
ja biomassaan:
Päästöjen 
vähentämistä tai 
hiilen maaperään 
sitomisen jatkamista 
ja/tai lisäämistä 
koskevien 
sitoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus
(pysyvä nurmi, 
turvemaan 
maatalousmaa, metsä 
jne.)

I.12 Kestävän energian 
edistäminen 
maataloudessa: Maa-
ja metsätaloudesta 
peräisin olevan
uusiutuvan energian 
tuotanto

R.15 Maa- ja 
metsätaloudesta 
saatava vihreä 
energia: Investoinnit 
uusiutuvan energian, 
myös biopohjaisen 
(MW), 
tuotantokapasiteettiin

R.16 
Energiatehokkuuden 
parantaminen: 
Maataloudesta 
saatavat 
energiansäästöt

R 17 Metsitetty maa: 
Maa-ala, joka saa 
tukea metsitykseen ja 
puustoisen maan 
muodostamiseen, 
peltometsäviljely 
mukaan lukien
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Tarkistus

Ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen sekä kestävän 
energian edistäminen

I.9 Maatilojen 
selviytymiskyvyn 
parantaminen: Ks. 
indeksi

R.12 
Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen: 
Ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen 
edistämistä koskevien 
sitoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus

I.10 
Ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen 
edistäminen: 
Maatalouden 
kasvihuonekaasupäästö
jen vähentäminen

R.13 Päästöjen 
vähentäminen 
eläintuotannon alalla: 
Niiden 
eläinyksiköiden 
osuus, jotka saavat 
tukea 
kasvihuonekaasu-
ja/tai 
ammoniumpäästöjen, 
lannankäsittely 
mukaan lukien, 
vähentämiseksi

I.11 Hiilen 
sitoutumisen 
lisääminen: Maaperän 
orgaanisen hiilen 
määrän lisääminen

R.14 Hiilen sitominen 
maaperään ja 
biomassaan: 
Päästöjen 
vähentämistä tai 
hiilen maaperään 
sitomisen jatkamista 
ja/tai lisäämistä 
koskevien 
sitoumusten alaisen 
maatalousmaan osuus 
(pysyvä nurmi,
pysyvät viljelykasvit,
turvemaan 
maatalousmaa, metsä 
jne.)

I.12 Kestävän energian 
tuotannon ja käytön
edistäminen 
maataloudessa: 
Uusiutuvan energian 
tuotanto ja käyttö

R.15 Maa- ja 
metsätaloudesta 
saatava vihreä 
energia: Investoinnit 
uusiutuvan energian, 
myös biopohjaisen 
(MW), tuotanto- ja 
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käyttökapasiteettiin

R.16 
Energiatehokkuuden 
parantaminen: 
Maataloudesta 
saatavat 
energiansäästöt

R 17 Metsitetty maa: 
Maa-ala, joka saa 
tukea metsitykseen ja 
puustoisen maan 
muodostamiseen, 
peltometsäviljely 
mukaan lukien

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus XXXX veden uudelleenkäytön 
vähimmäisvaatimuksista

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
Liite XI – 11 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 
päivänä lokakuuta 2009, 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta
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Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
Liite XII – 1 taulukko – 5 rivi

Komission teksti

edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä, ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja kestävää energiaa; 

R.14 Hiilen sitominen maaperään ja 
biomassaan: Päästöjen vähentämistä tai 
hiilen maaperään sitomisen jatkamista 
ja/tai lisäämistä koskevien sitoumusten 
alaisen maatalousmaan osuus (pysyvä 
nurmi, turvemaan maatalousmaa, metsä 
jne.) 

Tarkistus

edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä, ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja kestävää energiaa;

R.14 Hiilen sitominen maaperään ja 
biomassaan: Päästöjen vähentämistä tai 
hiilen maaperään sitomisen jatkamista 
ja/tai lisäämistä koskevien sitoumusten 
alaisen maatalousmaan osuus (pysyvä 
nurmi, pysyvät viljelykasvit, turvemaan 
maatalousmaa, metsä jne.)

Or. en
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