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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksessa asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja 
seurannasta on kerätty yhdeksi perustekstiksi säännökset ja vaatimukset, joilla pyritään 
panemaan yhdenmukaisesti täytäntöön yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tarkoituksena on 
soveltaa tehokkaasti Eurooppa 2020 -strategiaa.

Asetusehdotus on ja sen onkin oltava luonteensa ja tavoitteensa vuoksi mahdollisimman 
rationaalinen, ja siinä on määriteltävä kaikki mahdolliset yhteisen maatalouspolitiikan ilmiöt, 
jotka ovat sen arvoisia, että niistä on annettava säännökset, sekä kaikki yhdenmukaiset toimet 
ja/tai toiminnat unionin koko alueella.

Tästä syystä, varsinkin jos ajatellaan alueellista kehitystä, ehdotukseen on vaikea sisällyttää 
muutoksia ja/tai lisäyksiä, joilla saatettaisiin jollakin tavalla vaarantaa sen tehtävä ja tulokset.

Näin ollen lähestymistavaksi on valittu keskittyminen yhteisen maatalouspolitiikan 
pääasiallisiin kohteisiin eli viljelijöihin ja maaseutuyhteisöihin sekä erityistarpeisiin, jotka 
juontuvat paikallisista ja alueellisista ominaispiirteistä.

Erityisesti on pyritty rationalisoimaan ja tehostamaan YMP:n institutionaalista puolta ja 
vähentämään viljelijöille koituvia perusteettomia rasitteita tai poistamaan ne. Vaikka 
asetuksessa säädetään siitä, että maksajavirastot ovat vastuussa tehottomuudestaan, sekä siitä, 
missä määrin ne ovat siitä vastuussa, tämä ei automaattisesti merkitse edunsaajien rasitteiden 
keventymistä. Itse asiassa viivästyneet maksut voivat näinä maatalousmarkkinoiden 
voimakkaan epävakaisuuden ja taloudellisten vaikeuksien aikoina aiheuttaa kohtuuttomia 
rasitteita yrityksille, jotka voivat huomata neuvotteluasemiensa ja pääomansa heikkenevän 
syistä, jotka eivät riipu niistä itsestään.

Valiokunta on myös pyrkinyt kohdistamaan maatilojen neuvontajärjestelmän soveltamista 
koskevat kriteerit yrityksiin ja yrittäjiin, jotka tarvitsevat käytännönläheistä ja pätevää 
ohjausta maatalousyrityksen hallinnoinnissa muita enemmän. Tämän tarkoituksena on ohjata 
maatalousalaa kohti ennemminkin järkiperäistä eikä pakollista rationalisointia ennen kaikkea 
niillä maaseutualueilla, joilla ihmiset edelleen asuvat ja joilla maatalous on edelleen 
kulttuuriperintöä, elinvoimaisuutta ja muunkinlaista rikkautta kuin rahallista. 

Samanaikaisesti valiokunta on pyrkinyt suosimaan etuuksia, joista on hyötyä koko yhteisölle 
eikä vain tietyille yksilöille, jotka eivät ole noudattaneet vaatimuksia tai ovat harjoittaneet 
petollista toimintaa, joka on usein aiheuttanut kriisitilanteita ja mitätöi täysin paikallisten 
viranomaisten toimet. 

Lopuksi valiokunta on pyrkinyt kohdistamaan uudelleen seurannan tavoitteet taloudellisiin 
indikaattoreihin, joissa yhdistyvät ja näkyvät tehokkaammin yhteisön maatalouspolitiikan 
tulokset, siten että saadaan aikaan mahdollisimman realistinen kuva yhteisön 
maatalouspolitiikan soveltamisen vaikutuksista. Tältä osin vaikuttaa suotavalta seurata 
seuraavanlaisia lisämuuttujia: markkinoille pääsy, koulutusprosessit ja hintojen vakaus, 
sopimusmaatalouden leviäminen, uusiutuvien energiavarojen levinneisyys-, tuotanto- ja 
käyttöaste maataloudessa ja maaseutualueilla, tasapainoinen maantieteellinen kehitys ainakin 
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alueellisesti, sosiaalinen liikkuvuus, väestödynamiikka, väestökato, tulot (ei välttämättä 
maataloudesta saadut) sekä köyhyys maaseutualueilla.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta tuensaajat voisivat tulla nykyistä 
tietoisemmiksi yhtäältä 
maatalouskäytäntöjen ja tilanhoidon ja 
toisaalta ympäristöä, ilmastonmuutosta, 
maan hyvää maatalouskuntoa, 
elintarvikkeiden turvallisuutta, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia ja kasvien terveyttä koskevien 
vaatimusten välisestä yhteydestä, on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot perustavat 
kattavan maatilojen neuvontajärjestelmän 
antamaan neuvontaa tuensaajille. 
Neuvontajärjestelmä ei saisi millään tavoin 
vaikuttaa tuensaajien velvollisuuteen ja 
vastuuseen noudattaa edellä mainittuja 
vaatimuksia. Jäsenvaltioiden olisi myös 
varmistettava neuvonnan ja tarkastusten 
pysyminen selvästi erillään toisistaan.

(10) Jotta tuensaajat voisivat tulla nykyistä 
tietoisemmiksi yhtäältä viitealueiden 
erityisten, yhteensopivien ja suotavien
maatalouskäytäntöjen ja tilanhoidon ja 
toisaalta ympäristöä, ilmastonmuutosta, 
maan hyvää maatalouskuntoa, 
elintarvikkeiden turvallisuutta, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia ja kasvien terveyttä koskevien 
vaatimusten välisestä yhteydestä, on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot perustavat 
kattavan maatilojen neuvontajärjestelmän 
antamaan neuvontaa tuensaajille. 
Neuvontajärjestelmä ei saisi millään tavoin 
vaikuttaa tuensaajien velvollisuuteen ja 
vastuuseen noudattaa edellä mainittuja
vaatimuksia. Jäsenvaltioiden olisi myös 
kannustettava tuensaajia käyttämään 
neuvontajärjestelmää ja varmistettava 
neuvonnan ja tarkastusten pysyminen 
selvästi erillään toisistaan.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Osallistumisen maatilojen 
neuvontajärjestelmään olisi oltava 
tuensaajille vapaaehtoista. Kaikkien 
tuensaajien, myös niiden, jotka eivät saa 
yhteisen maatalouspolitiikan mukaista 
tukea, olisi saatava osallistua järjestelmään. 
Jäsenvaltiot voisivat kuitenkin määritellä 
ensisijaisuusperusteita. Järjestelmän 
luonteen vuoksi on paikallaan, että 
neuvonnan yhteydessä saadut tiedot 
käsitellään luottamuksellisina, paitsi jos 
unionin oikeutta tai kansallisia lakeja on 
rikottu vakavasti. Järjestelmän 
tehokkuuden turvaamiseksi neuvojilla olisi 
oltava asianmukainen pätevyys ja heidän 
olisi saatava säännöllisesti koulutusta.

(12) Vaikka osallistumisen maatilojen 
neuvontajärjestelmään olisi oltava 
tuensaajille vapaaehtoista, järjestelmän 
voimakkaalla markkinoimisella voidaan 
saada tuensaajat tietoisiksi kaikista 
eduista, joita he voivat saada järjestelmän 
käyttämisestä. Kaikkien tuensaajien, myös 
niiden, jotka eivät saa yhteisen 
maatalouspolitiikan mukaista tukea, olisi 
saatava osallistua järjestelmään. 
Jäsenvaltiot voisivat kuitenkin määritellä 
ensisijaisuusperusteita etenkin niille 
viljelijöille, jotka muutoin voisivat jäädä 
järjestelmän ulkopuolelle ja jotka muita 
enemmän tarvitsevat pätevää ohjausta, 
erityisesti alueilla, joilla maatalousmaa on 
jaettu hyvin pieniin palstoihin.
Järjestelmän luonteen vuoksi on paikallaan, 
että neuvonnan yhteydessä saadut tiedot 
käsitellään luottamuksellisina, paitsi jos 
unionin oikeutta tai kansallisia lakeja on 
rikottu vakavasti. Järjestelmän 
tehokkuuden turvaamiseksi neuvojilla olisi 
oltava asianmukainen pätevyys ja heidän 
olisi saatava säännöllisesti koulutusta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Komission on annettava 
jäsenvaltioiden käyttöön hyväksyttyjen 
maksajavirastojen maataloustukirahaston 
osalta toteuttamien menojen kattamiseksi 
tarvittavat määrärahat maksajavirastojen 
menokirjanpidon perusteella suoritettavina 

(13) Komission on annettava 
jäsenvaltioiden käyttöön hyväksyttyjen 
maksajavirastojen maataloustukirahaston 
osalta toteuttamien menojen kattamiseksi 
tarvittavat määrärahat maksajavirastojen 
menokirjanpidon perusteella suoritettavina 
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korvauksina. Siihen asti kun korvauksia 
aletaan maksaa kuukausimaksuina, 
jäsenvaltioiden olisi annettava käyttöön 
tarvittavat varat hyväksyttyjen 
maksajavirastojensa tarpeiden mukaan. 
Jäsenvaltioiden ja tuensaajien olisi 
vastattava itse henkilöstö- ja 
hallintokustannuksista, joita yhteisen 
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 
niille aiheutuu.

korvauksina. Siihen asti kun korvauksia 
aletaan maksaa kuukausimaksuina, 
jäsenvaltioiden olisi annettava käyttöön 
tarvittavat varat hyväksyttyjen 
maksajavirastojensa tarpeiden mukaan.
Maksajavirastojen toiminnan 
tehostamiseksi niiden olisi vastattava itse 
henkilöstö- ja hallintokustannuksista, joita 
yhteisen maatalouspolitiikan 
täytäntöönpanosta aiheutuu jäsenvaltioille 
ja tuensaajille.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Maatalousmeteorologista järjestelmää 
käyttämällä, satelliittikuvia hankkimalla ja 
kuvia parantamalla komission pitäisi 
pystyä hallinnoimaan 
maatalousmarkkinoita ja helpottamaan 
maatalousmenojen seurantaa.

(14) Maatalousmeteorologista järjestelmää 
käyttämällä, satelliittikuvia hankkimalla ja 
kuvia parantamalla komission pitäisi 
pystyä hallinnoimaan 
maatalousmarkkinoita, helpottamaan 
maatalousmenojen seurantaa sekä 
tekemään arvioita ja tarjoamaan nopeasti 
apua luonnonkatastrofien sattuessa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Maaseudun kehittämisohjelmiin 
myönnetään unionin talousarviosta 
rahoitusta vuotuisina erinä sitoumusten 
perusteella. Unionin varojen olisi oltava 
jäsenvaltioiden käytettävissä heti, kun ne 
aloittavat ohjelmien toteutuksen. Sen 
vuoksi tarvitaan sopivalla tavalla rajattu 
ennakkorahoitusjärjestelmä, jolla taataan 
säännöllinen ja oikeaan aikaan tapahtuva 
varojen maksu ohjelmasta tuensaajille.

(23) Maaseudun kehittämisohjelmiin 
myönnetään unionin talousarviosta 
rahoitusta vuotuisina erinä sitoumusten 
perusteella. Unionin varojen olisi oltava 
jäsenvaltioiden käytettävissä heti, kun ne 
aloittavat ohjelmien toteutuksen. Sen 
vuoksi olisi asetettava etusijalle sopivalla 
tavalla rajattu ennakkorahoitusjärjestelmä, 
jolla taataan säännöllinen ja oikeaan aikaan 
tapahtuva varojen maksu ohjelmasta 
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tuensaajille.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Unionin tuki tuensaajille on 
maksettava ajoissa, jotta nämä voivat 
käyttää sen tehokkaasti. Jos jäsenvaltiot 
eivät noudata unionin lainsäädännössä 
vahvistettuja maksumääräaikoja, 
tuensaajalle saattaa aiheutua vakavia 
ongelmia ja käytäntö, jonka mukaan 
unionin talousarvio laaditaan vuodeksi 
kerrallaan, voi vaarantua. Sen vuoksi 
määräaikoja noudattamatta toteutetut 
menot olisi jätettävä unionin rahoituksen 
ulkopuolelle. Suhteellisuusperiaatteen 
noudattamiseksi komission olisi voitava 
säätää tätä yleissääntöä koskevista 
poikkeuksista. Kyseinen asetuksessa (EY) 
N:o 1290/2005 vahvistettu periaate olisi 
säilytettävä, ja sitä olisi sovellettava sekä 
maataloustukirahastoon että 
maaseuturahastoon. Jos jäsenvaltiot 
suorittavat maksun myöhässä, niiden olisi 
lisäksi maksettava korkoa korvauksena 
tuensaajille. Tällainen säännös saattaisi 
kannustaa jäsenvaltioita noudattamaan 
maksumääräaikoja nykyistä paremmin, ja 
se saattaisi antaa tuensaajille paremmat 
takeet siitä, että tuki maksetaan ajoissa tai 
että maksun myöhästyessä maksetaan 
ainakin korvaus.

(25) Unionin tuki tuensaajille on 
maksettava ajoissa, jotta nämä voivat 
käyttää sen tehokkaasti. Jos jäsenvaltiot 
eivät noudata unionin lainsäädännössä 
vahvistettuja maksumääräaikoja, 
tuensaajalle saattaa aiheutua vakavia 
ongelmia ja käytäntö, jonka mukaan 
unionin talousarvio laaditaan vuodeksi 
kerrallaan, voi vaarantua. Sen vuoksi 
määräaikoja noudattamatta toteutetut 
menot olisi jätettävä unionin rahoituksen 
ulkopuolelle. Suhteellisuusperiaatteen 
noudattamiseksi komission olisi voitava 
säätää tätä yleissääntöä koskevista 
poikkeuksista. Kyseinen asetuksessa (EY) 
N:o 1290/2005 vahvistettu periaate olisi 
säilytettävä, ja sitä olisi sovellettava sekä 
maataloustukirahastoon että 
maaseuturahastoon. Jos jäsenvaltiot 
suorittavat maksun myöhässä, niiden olisi 
lisäksi maksettava korkoa korvauksena 
tuensaajille ja asiaan liittyvien 
väliaikaisten lainojen olisi näyttävä 
tuensaajien taseessa. Tällainen säännös 
saattaisi kannustaa jäsenvaltioita 
noudattamaan maksumääräaikoja nykyistä 
paremmin, ja se saattaisi antaa tuensaajille 
paremmat takeet siitä, että tuki maksetaan 
ajoissa tai että maksun myöhästyessä 
maksetaan ainakin korvaus.

Perustelu

Tuensaajille maksettavien maksujen aikataulu on erittäin tärkeä, olivat kyseessä sitten 
maatilat tai muut yritykset tai palveluntarjoajat. Tästä syystä ja paikallisen talouselämän 
suojaamiseksi erääntyneet lainat on voitava merkitä yrityksen kirjanpitoon, koska ne ovat 
enemmän kuin kohtuullisen varmoja.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Jäsenvaltioiden olisi unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi 
toteutettava toimenpiteitä varmistuakseen 
siitä, että maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastoista rahoitetut toimet 
toteutetaan asianmukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on myös estettävä, 
havaittava ja tosiasiallisesti käsiteltävä 
sääntöjenvastaisuudet ja velvoitteiden 
noudattamatta jättämiset, joihin tuensaajat 
ovat syyllistyneet. Tätä varten sovelletaan 
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 
annettua neuvoston asetusta (EY, Euratom) 
N:o 2988/95.

(37) Jäsenvaltioiden olisi unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi 
toteutettava oikeasuhtaisia toimenpiteitä 
varmistuakseen siitä, että 
maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastoista rahoitetut toimet 
toteutetaan asianmukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on myös estettävä, 
havaittava ja tosiasiallisesti käsiteltävä 
sääntöjenvastaisuudet ja velvoitteiden 
noudattamatta jättämiset, joihin tuensaajat 
ovat syyllistyneet. Tätä varten sovelletaan 
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 
annettua neuvoston asetusta (EY, Euratom) 
N:o 2988/95.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tukiin sovellettavien tarkastusten, 
peruutusten, vähennysten tai 
poissulkemisten yleisiä periaatteita sekä 
seuraamusten määräämistä koskevia 
säännöksiä sisältyy maatalouden eri 
alakohtaisiin asetuksiin. Nämä säännöt 
olisi koottava samaan horisontaaliseen 
oikeudelliseen kehykseen. Niiden olisi 
katettava hallinnollisia tarkastuksia ja 
paikalla tehtäviä tarkastuksia koskevat 
jäsenvaltioiden velvoitteet, takaisinperintää 
koskevat säännöt sekä tukien vähennykset 
ja tuen ulkopuolelle sulkemiset. Olisi myös 
annettava säännöt sellaisten velvoitteiden 
tarkastuksista, joilla ei välttämättä ole 
yhteyttä tukien maksuun.

(38) Tukiin sovellettavien tarkastusten, 
peruutusten, vähennysten tai 
poissulkemisten yleisiä periaatteita sekä 
seuraamusten määräämistä koskevia 
säännöksiä sisältyy maatalouden eri 
alakohtaisiin asetuksiin. Nämä säännöt 
olisi koottava samaan horisontaaliseen
oikeudelliseen kehykseen ja niitä olisi 
yksinkertaistettava. Niiden olisi katettava 
hallinnollisia tarkastuksia ja paikalla 
tehtäviä tarkastuksia koskevat 
jäsenvaltioiden velvoitteet, takaisinperintää 
koskevat säännöt sekä tukien vähennykset 
ja tuen ulkopuolelle sulkemiset. Olisi myös 
annettava säännöt sellaisten velvoitteiden 
tarkastuksista, joilla ei välttämättä ole 
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yhteyttä tukien maksuun. Jos virheiden 
määrä on hyväksyttävällä tasolla, 
jäsenvaltioiden olisi vähennettävä 
paikalla tehtäviä tarkastuksia samassa 
suhteessa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän keskeiset osat, 
erityisesti sähköistä tietokantaa, 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, 
tukihakemuksia tai maksupyyntöjä sekä 
tukioikeuksien yksilöimis- ja 
rekisteröintijärjestelmää koskevat 
säännökset olisi säilytettävä.

(41) Yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän keskeiset osat, 
erityisesti sähköistä tietokantaa, 
viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, 
tukihakemuksia tai maksupyyntöjä sekä 
tukioikeuksien yksilöimis- ja 
rekisteröintijärjestelmää koskevat 
säännökset olisi säilytettävä 
asianmukaisella tasolla ja samalla olisi 
otettava huomioon, että viljelijöille ja 
hallintoelimille ei pidä asettaa turhaa 
hallinnollista taakkaa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Asetuksen (EY) N:o 485/2008 
mukaisesti jäsenvaltioiden edellytetään 
toteuttavan toimenpiteitä unionin 
talousarvion taloudellisten etujen 
suojaamisen varmistamiseksi, erityisesti 
maataloustukirahastosta toteutettavien 
toimien tosiasiallisen toteuttamisen ja 
sääntöjenmukaisuuden tarkistamiseksi. 
Selkeyden ja järkeistämisen vuoksi asiaa 
koskevat säännökset olisi yhdistettävä ja 
sisällytettävä samaan säädökseen. Sen 
vuoksi asetus (EY) N:o 485/2008 olisi 

(44) Asetuksen (EY) N:o 485/2008 
mukaisesti jäsenvaltioiden edellytetään 
toteuttavan toimenpiteitä unionin 
talousarvion taloudellisten etujen 
suojaamisen varmistamiseksi, erityisesti 
maataloustukirahastosta toteutettavien 
toimien tosiasiallisen toteuttamisen ja 
sääntöjenmukaisuuden tarkistamiseksi. 
Yksinkertaisuuden, selkeyden ja 
järkeistämisen vuoksi asiaa koskevat 
säännökset olisi yhdistettävä ja 
sisällytettävä samaan säädökseen. Sen 
vuoksi asetus (EY) N:o 485/2008 olisi 
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kumottava. kumottava.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen. Jos 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät pidettäisiin täydentävien ehtojen 
järjestelmässä, tarvittava panostus voisi 
olla suurempi kuin saavutettava hyöty. 
Yksinkertaisuuden vuoksi nämä viljelijät 
olisi sen vuoksi vapautettava täydentävien 
ehtojen noudattamisesta ja erityisesti sen 
valvontajärjestelmään kuulumisesta ja 
täydentäviin ehtoihin liittyvien 
seuraamusten uhasta. Vapautus ei 
kuitenkaan saisi vaikuttaa sovellettavien 
alakohtaisen lainsäädännön säännösten 
noudattamista koskevaan velvoitteeseen ja 
mahdollisuuteen joutua tarkastetuksi ja 
seuraamusten kohteeksi tämän 
lainsäädännön nojalla.

(57) Täydentävien ehtojen järjestelmä 
merkitsee joitakin rajoitteita sekä 
tuensaajille että kansallisille hallinnoille, 
sillä ne edellyttävät kirjanpitoa, 
tarkastusten suorittamista ja tarvittaessa 
seuraamusten soveltamista. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Tällaiset seuraamukset eivät 
saisi vaikuttaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön muiden säännösten nojalla 
vahvistaviin seuraamuksiin. Yhtenäisyyden 
vuoksi on syytä yhdistää asiaa koskevat 
unionin säännökset yhteen säädökseen. Jos 
asetuksen (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät pidettäisiin täydentävien ehtojen 
järjestelmässä, tarvittava panostus voisi 
olla suurempi kuin saavutettava hyöty. 
Yksinkertaisuuden vuoksi nämä viljelijät 
olisi sen vuoksi vapautettava täydentävien 
ehtojen noudattamisesta ja erityisesti sen 
valvontajärjestelmään kuulumisesta ja 
täydentäviin ehtoihin liittyvien 
seuraamusten uhasta.

Perustelu

Pienet tilat ovat jo ominaisluonteensa takia vihreämpiä kuin suuret tilat. Viranomaisten on 
aina pyrittävä vähentämään pienviljelijöiden ja pienen perheviljelmämallin hallinnollista 
rasitusta, sillä ne ovat yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti hyödyllisiä maaseutualueilla.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Täydentävien ehtojen tosiasiallinen 
täytäntöönpano edellyttää tarkastuksia, 
joilla voidaan varmistua siitä, että 
tuensaajat täyttävät velvoitteensa. Jos 
jäsenvaltio päättää hyödyntää 
mahdollisuutta jättää soveltamatta tuen 
vähennystä tai tuen ulkopuolelle jättämistä, 
kun kyseinen määrä on alle 100 euroa, 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen olisi 
seuraavana vuonna tarkistettava tuensaajia 
koskevan otoksen osalta, että todettu 
vaatimusten noudattamatta jättäminen on 
korjattu.

(60) Täydentävien ehtojen tosiasiallinen 
täytäntöönpano edellyttää tarkastuksia, 
joilla voidaan varmistua siitä, että 
tuensaajat täyttävät velvoitteensa. Jos 
jäsenvaltio päättää hyödyntää 
mahdollisuutta jättää soveltamatta tuen 
vähennystä tai tuen ulkopuolelle jättämistä, 
kun kyseinen määrä on alle 100 euroa, 
toimivaltaisen valvontaviranomaisen olisi 
seuraavana vuonna tarkistettava tuensaajia 
koskevan otoksen osalta, että todettu 
vaatimusten noudattamatta jättäminen on 
korjattu. Jäsenvaltiot voivat myös ottaa 
käyttöön ennakkovaroitusmenettelyn, jota 
sovelletaan ensimmäisiin lieviin 
velvoitteiden noudattamatta jättämisiin, 
jotta maatalousyhteisöt saataisiin 
laajemmin hyväksymään täydentävien 
ehtojen järjestelmä ja jotta 
varmistettaisiin viljelijöiden tiiviimpi 
osallistuminen vaatimusten täyttämiseen. 
Menettely pitäisi toteuttaa 
varoituskirjeenä, jonka jälkeen 
tuensaajan olisi ryhdyttävä korjaaviin 
toimenpiteisiin, joita jäsenvaltion on 
valvottava seuraavan vuoden aikana.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) maatilan tai sen osien ulosmittaus, 
joka johtuu virheellisesti myönnetystä 
rahoituksesta, julkisella ilmoituksella sen 
vuoksi, että rahoitus ei ole ollut EU:n 
lainsäädännön mukaista. 
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden 
viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat 
4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklassa
tarkoitettujen menojen hallinnoinnista ja 
valvonnasta.

1. Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden tai 
alueiden viranomaisia tai elimiä, jotka 
vastaavat 4 artiklan 1 kohdassa ja 
5 artiklassa tarkoitettujen menojen 
hallinnoinnista ja valvonnasta kyseisten 
elinten rajoissa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on perustettava järjestelmä, 
jossa tuensaajille annetaan maankäyttöä ja 
tilanhoitoa koskevaa neuvontaa, 
jäljempänä 'maatilojen 
neuvontajärjestelmä', ja jota hoitaa yksi tai 
useampi nimetty elin. Nimetyt elimet 
voivat olla julkisia tai yksityisiä.

1. Jäsenvaltion tai alueen on perustettava 
järjestelmä, jossa tuensaajille annetaan 
maankäyttöä ja tilanhoitoa koskevaa 
neuvontaa, jäljempänä 'maatilojen 
neuvontajärjestelmä', ja jota hoitaa yksi tai 
useampi nimetty elin. Nimetyt elimet 
voivat olla julkisia tai yksityisiä, ja olisi 
suotavaa, että niillä on yhteys 
akateemisiin instituutioihin tai 
tutkimuskeskuksiin.

Perustelu

YMP:n alueellistamista ajatellen vaikuttaa epäsuotavalta valtuuttaa vain yksi kansallinen 
elin, ennen kaikkea niissä tapauksissa, joissa kansallisella alueella on erilaisia 
pinnanmuodostukseen, maaperä- ja ilmasto-olosuhteisiin, viljelyjärjestelmiin ja viljelyn 
erityispiirteisiin liittyviä ominaisuuksia, jotka vaihtelevat alueen koosta riippuen. Lisäksi olisi 
suotavaa pyrkiä rationalisoimaan toimintaa saattamalla se suoraan kosketukseen 
tutkimuslaitosten kanssa, jotta maatilojen ongelmia voitaisiin tehdä akateemiselle 
henkilöstölle (joka sisältää monentyyppisiä tutkijoita) läheisemmiksi.

Tarkistus 16

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



AD\914915FI.doc 13/21 PE494.608v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(c a) maatilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys kaikkien maaseudun 
kehittämisohjelmissa suositeltujen 
toimien mukaisesti, mukaan lukien 
maatilojen nykyaikaistaminen, 
kilpailukyvyn parantaminen, 
alakohtainen yhdentäminen, innovointi ja 
markkinasuuntautuneisuus;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
on toimitettava tuensaajalle luettelo 
nimetyistä elimistä, tapauksen mukaan
sähköisesti.

3. Kansallisen viranomaisen on 
toimitettava mahdolliselle tuensaajalle 
luettelo valituista elimistä, ensisijaisesti
sähköisesti.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Maatilojen neuvontajärjestelmän 
voimakkaalla markkinoimisella saadaan 
tuensaajat tietoisiksi kaikista eduista, joita 
he voivat saada järjestelmän käytöstä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 

1. Kun komissio on tehnyt ohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
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maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 4 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan. 
Ensimmäisen erän on oltava 2 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ensimmäisen 
ennakkomaksun on oltava 7 prosenttia
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta. Se voidaan 
jakaa enintään kolmeen erään käytettävissä 
olevien talousarviomäärärahojen mukaan. 
Ensimmäisen erän on oltava 3 prosenttia 
maaseuturahastosta kyseiselle ohjelmalle 
myönnettävästä rahoituksesta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkoituksena on tarjota yhtenäistä, 
objektiivista ja kokonaisvaltaista tietoa niin 
unionissa kuin sen ulkopuolella kattavan 
kuvan antamiseksi maatalouspolitiikasta.

Tarkoituksena on tarjota yhtenäistä, 
objektiivista ja kokonaisvaltaista tietoa niin 
unionissa kuin sen ulkopuolella kattavan 
kuvan antamiseksi maatalouspolitiikasta; 
tieto voi olla suunnattu erityisiin 
tavoitteisiin ja tarkoitettu erilaisiin 
kysymyksiin ja haasteisiin, jotka saattavat 
olla rajattuja tietyille maantieteellisille 
alueille.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio vähentää jäsenvaltioissa paikan 
päällä tehtävien tarkastusten taajuutta, 
jos todentamisviranomaisen lausunto 
tilien perustana olevien toimien 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta 
osoittaa, että virheiden määrä on 
hyväksyttävällä tasolla.

Perustelu

Komission paikan päällä toteuttamien tarkastusten määrää olisi vähennettävä, jos laillisuutta 
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ja sääntöjenmukaisuutta koskevat tarkastukset osoittavat, että virheiden määrä on 
hyväksyttävällä tasolla. Tämän toivotaan laskevan kyseisiin tarkastuksiin liittyviä 
kustannuksia.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos takaisinperintää ei 
asianomaisesta jäsenvaltiosta 
riippumattomista syistä ole voitu toteuttaa 
ensimmäisen alakohdan mukaisessa 
määräajassa ja jos takaisin perittävä 
määrä on yli 1 miljoona euroa, komissio 
voi jäsenvaltion pyynnöstä kuitenkin 
jatkaa alkuperäistä määräaikaa enintään 
50 prosentilla.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta 
vuoden kuluessa siitä, kun ensimmäinen 
merkki sääntöjenvastaisuudesta on 
havaittu, ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.

1. Sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin 
vuoksi aiheettomasti suoritettujen 
maksujen osalta jäsenvaltioiden on 
pyydettävä tuki takaisin tuensaajalta 
viimeistään 24 kuukauden kuluttua siitä, 
kun toimivaltainen kansallinen 
viranomainen on vahvistanut 
takaisinperittävät määrät lopullisen 
valvontakertomuksen tai vastaavan 
asiakirjan perusteella asiassa 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, 
ja ilmoitettava vastaavat määrät 
maksajaviraston velallisluettelossa.

Tarkistus 24
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Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava tehokas 
hallinto- ja valvontajärjestelmä 
varmistaakseen unionin tukijärjestelmiä 
säätelevän lainsäädännön noudattamisen.

2. Jäsenvaltioiden on perustettava tehokas, 
oikeasuhteinen ja riskeihin perustuva ja 
kohdealueiden erityistarpeita vastaava
hallinto- ja valvontajärjestelmä 
varmistaakseen unionin tukijärjestelmiä 
säätelevän lainsäädännön noudattamisen. 
Jäsenvaltioiden on kansallisen 
koordinointielimen välityksellä 
sopeutettava hallinto- ja 
valvontajärjestelmänsä alueidensa 
erityispiirteiden mukaan 
maksajavirastojen 7 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti tekemien ilmoitusten 
perusteella. 

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Paikalla tehtävien tarkastusten osalta 
vastaavan viranomaisen on tehtävä koko 
hakijamäärästä tarkastusotos, johon 
sisältyy tarvittaessa satunnaisotannalla 
valittu osa ja riskiotannalla valittu osa, jotta 
saadaan edustava virheprosentti ja samalla
otokseen mukaan suurimmat virheet.

2. Paikalla tehtävien tarkastusten osalta 
vastaavan viranomaisen on tehtävä koko 
hakijamäärästä tarkastusotos, johon 
sisältyy tarvittaessa satunnaisotannalla 
valittu osa ja riskiotannalla valittu osa, jotta 
saadaan edustava virheprosentti ja samalla 
otokseen mukaan suurimmat virheet.
Paikalla tehtävien tarkastusten määrää 
on vähennettävä suhteutettuna riskiin ja 
viranomaisten ja viljelijöiden 
hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi.

Tarkistus 26

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

2 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
varoitusjärjestelmän, jossa säännöksiä 
noudattamatta jättäneet tuensaajat voivat 
korjata säännönvastaisuuden ennen 
hallinnollisen seuraamuksen 
langettamista. Jos jäsenvaltio päättää 
soveltaa tätä vaihtoehtoa, toimivaltaisen 
viranomaisen on lähetettävä tuensaajalle 
alustava varoituskirje, jossa ilmoitetaan 
havainnosta ja velvoitteesta toteuttaa 
korjaavia toimenpiteitä. Toimivaltaisen 
viranomaisen on myös toteutettava 
seuraavana vuonna tarvittavat 
toimenpiteet todentaakseen, että tuensaaja 
on korjannut havaitun noudattamatta 
jättämisen.
Tällaista varoitusjärjestelmää sovelletaan 
ainoastaan tapauksissa, joissa 
noudattamatta jättäminen havaitaan 
ensimmäisen kerran, sitä ei pidetä 
"vakavana" ja sen laajuus rajautuu 
noudattamatta jättämisestä vastuussa 
olevan tuensaajan tilaan 99 a artiklassa 
määriteltyjen perusteiden mukaisesti.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Täydentävien ehtojen sääntöjä ovat 
kansallisella tasolla liitteessä II olevan 
luettelon perusteella vahvistetut unionin 
lainsäädännön mukaiset lakisääteiset 
hoitovaatimukset ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset seuraavilla aloilla:

Täydentävien ehtojen sääntöjä ovat 
kansallisella tasolla unionin lainsäädännön 
mukaiset lakisääteiset hoitovaatimukset ja 
maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevat toimenpidevaatimukset alueiden 
ehdotuksesta ja siten, että ne sopivat 
yhteen erityisten paikallisten 
ominaispiirteiden kanssa; nämä säännöt 
on lueteltu liitteessä II ja ne koskevat 
seuraavia aloja:
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
maatalouden ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä kansallisella tai alueellisella 
tasolla tuensaajiin sovellettavat hyvän 
maatalous- ja ympäristökunnon 
vähimmäisvaatimukset liitteen II 
perusteella ottaen huomioon kyseessä 
olevien alueiden erityispiirteet, mukaan 
luettuina maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, 
käytössä olevat viljelyjärjestelmät, 
maankäyttö, viljelykierto, viljelykäytännöt 
ja tilarakenteet. Jäsenvaltiot eivät saa 
määritellä vähimmäisvaatimuksia, joita ei 
ole vahvistettu liitteessä II.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
maatalouden ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä tieteelliseen tietoon 
perustuvien arvioiden pohjalta
kansallisella ja tarvittaessa alueellisella 
tasolla tuensaajiin sovellettavat hyvän 
maatalous- ja ympäristökunnon 
vähimmäisvaatimukset liitteen II 
perusteella ottaen huomioon kyseessä 
olevien alueiden erityispiirteet, mukaan 
luettuina maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, 
käytössä olevat viljelyjärjestelmät, 
maankäyttö ja maiseman suunnittelu ja 
muokkaaminen myös vakavien 
luonnonmullistusten kuten tulvien tai 
tulipalojen seurauksena, viljelykierto,
viljelykäytännöt ja 
tilarakenteet.Jäsenvaltiot eivät saa 
määritellä vähimmäisvaatimuksia, joita ei 
ole vahvistettu liitteessä II.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio päättää käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
vaihtoehtoa, toimivaltaisen viranomaisen 
on seuraavana vuonna toteutettava 
tuensaajia koskevan otoksen perusteella 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tuensaaja on 
korjannut havaitun noudattamatta 
jättämisen. Havainnot ja velvoite ryhtyä 

Poistetaan.
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toimiin tilanteen korjaamiseksi on 
annettava tiedoksi tuensaajalle.

Perustelu

Komissio on ehdottanut seurantatarkastusten lopettamista vähäisten rikkomusten yhteydessä, 
mitä on syytä pitää hyvänä ratkaisuna. Ratkaisuna on rajoittaa de minimis -säännön piiriin 
kuuluvan valikoidun tuensaajaryhmän (otanta) valvontaa, mutta yksinkertaistamisessa olisi 
lopetettava toistuva valvonta kokonaan edellyttäen, että rikkomus kuuluu de minimis 
-säännön piiriin.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pidättää 10 prosenttia 
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Jäsenvaltiot voivat pidättää 10 prosenttia 
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä. Tässä kohdassa tarkoitetut 
resurssit ovat tarvittaessa asianomaisten 
alueiden käytössä ja niitä voidaan 
myöntää maaseudun infrastruktuurin 
kehittämiseen. 

Perustelu

Yksittäisten tuensaajien sääntöjenvastaisella toiminnalla saadut resurssit voivat vaarantaa 
alueellisten yhteisöjen toimien onnistumisen eri tasoilla. Ne olisi sijoitettava uudelleen sillä 
tavoin, että se on yhdenmukaista käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kanssa, kyseisten 
yhteisöjen hyödyksi. 

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pidättää 10 prosenttia
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.

Jäsenvaltiot voivat pidättää 25 prosenttia
99 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai 
poissulkemisten soveltamisesta johtuvista 
määristä.
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Perustelu

On hankala ymmärtää, miksi komissio on tehnyt tämän muutoksen (pidätysosuuden 
alentaminen 25 prosentista 10:een). Jäsenvaltiot saavat nykyisen lainsäädännön nojalla 
(asetuksen N:o 73/2009 25 artikla) pidättää itselleen 25 prosenttia vähennysten 
soveltamisesta aiheutuvasta määrästä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tasapainoinen aluekehitys, jossa 
keskitytään maaseudun työllisyyteen ja 
kasvuun sekä köyhyyteen 
maaseutualueilla.

(c) tasapainoinen aluekehitys ainakin 
alueelliselta pohjalta, painopisteenä 
maaseutualueiden työllisyys, kasvu, 
sosiaalinen liikkuvuus, väestödynamiikka, 
väestökato, tulot ja köyhyys.
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