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15.10.2020 A8-0200/1000

Tarkistus 1000
Gilles Lebreton
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Nuoret viljelijät ja uudet tulokkaat 
kohtaavat edelleen merkittäviä esteitä, 
jotka liittyvät maan hankintaan, korkeisiin 
hintoihin ja luotonsaantiin. 
Tuotantopanosten hintojen vaihtelu (sekä 
panosten että tuotoksen osalta) uhkaa 
enemmän heidän yrityksiään, ja he 
tarvitsevat enemmän yrittäjyys- ja 
riskinhallintakoulutusta. Sen vuoksi on 
ehdottoman tärkeää tukea uusien yritysten 
ja uusien tilojen perustamista jatkossakin. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
strateginen lähestymistapa ja määriteltävä 
selkeät ja yhtenäiset tukitoimet 
sukupolvenvaihdoksia varten tätä 
kysymystä koskevan erityistavoitteen 
puitteissa. Tätä varten jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan rahoitusvälineitä 
koskevat suosituimmuusehdot nuoria 
viljelijöitä ja uusia tulokkaita varten, ja 
niiden olisi varattava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tähän 
tarkoitukseen vähintään kaksi prosenttia 
suorien tukien vuotuisista määrärahoista. 
Nuorten viljelijöiden ja maaseudun 
yritysten perustamisen enimmäistuki olisi 
nostettava 100 000 euroon, ja tuki olisi 
voitava saada käyttöön myös 
rahoitusvälineen kautta tai yhdessä 
rahoitusvälineen kanssa.

(43) Nuoret viljelijät ja uudet tulokkaat 
kohtaavat edelleen merkittäviä esteitä, 
jotka liittyvät maan hankintaan, korkeisiin 
hintoihin ja luotonsaantiin. 
Tuotantopanosten hintojen vaihtelu (sekä 
panosten että tuotoksen osalta) uhkaa 
enemmän heidän yrityksiään, ja he 
tarvitsevat enemmän yrittäjyys- ja 
riskinhallintakoulutusta. Sen vuoksi on 
ehdottoman tärkeää tukea uusien yritysten 
ja uusien tilojen perustamista jatkossakin. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
strateginen lähestymistapa ja määriteltävä 
selkeät ja yhtenäiset tukitoimet 
sukupolvenvaihdoksia varten tätä 
kysymystä koskevan erityistavoitteen 
puitteissa. Tätä varten jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan rahoitusvälineitä 
koskevat suosituimmuusehdot nuoria 
viljelijöitä ja uusia tulokkaita varten, ja 
niiden olisi varattava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan tähän 
tarkoitukseen vähintään kaksi prosenttia 
suorien tukien vuotuisista määrärahoista. 
Nuorten viljelijöiden ja maaseudun 
yritysten perustamisen enimmäistuki olisi 
nostettava 100 000 euroon, ja tuki olisi 
voitava saada käyttöön myös 
rahoitusvälineen kautta tai yhdessä 
rahoitusvälineen kanssa. Nuorille 
viljelijöille myönnettävän välttämättömän 
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tuen lisäksi kyseisten tilojen kestävyys 
varmistetaan vain kannattavilla hinnoilla. 
Tämä viimeksi mainittu edellytys ei tällä 
hetkellä täyty EU:ssa ja YMP:ssa, mikä 
uhkaa vakavasti Euroopan maatalouden 
tulevaisuutta.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1001

Tarkistus 1001
Jaak Madison
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Euroopan talous perustuu vapaille 
markkinoille, ja EU:n olisi omaksuttava 
kapitalismi. Koska nykyiset YMP:n 
mukaiset suorat tuet kuitenkin suosivat 
suhteettomasti ”vanhoja” jäsenvaltioita 
”uusiin” nähden, YMP:n mukaisia suoria 
tukia olisi mukautettava täyden 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi, sillä 
kaikkien eurooppalaisten viljelijöiden on 
noudatettava samoja EU:n normeja ja 
täytettävä samat EU:n vaatimukset.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1002

Tarkistus 1002
Ivan David
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) YMP:n strategiasuunnitelmien 
mukaiset suorat tuet olisi myönnettävä tällä 
asetuksella vahvistettujen kansallisten 
määrärahojen rajoissa. Näiden kansallisten 
määrärahojen olisi heijastettava kehitystä, 
jonka mukaan jäsenvaltioiden, joissa 
hehtaaritukitaso on alhaisin, määrärahoja 
lisätään asteittain niin, että saadaan 
kurottua umpeen 50 prosenttia niiden 
nykyisen tukitason ja määrän, joka on 
90 % unionin keskimääräisestä tuesta, 
välisestä erosta. Jotta voidaan ottaa 
huomioon tukien alentamismekanismi ja 
alentamisesta saatavan tulon käyttö 
jäsenvaltiossa, olisi sallittava, että 
määrärahojen alustava kokonaismäärä 
YMP:n strategiasuunnitelmassa ylittää 
kunakin vuonna kansalliset määrärahat.

(48) YMP:n strategiasuunnitelmien 
mukaiset suorat tuet olisi myönnettävä tällä 
asetuksella vahvistettujen kansallisten 
määrärahojen rajoissa. 
Yhdenmukaistamisprosessi on saatava 
päätökseen monivuotisen 
rahoituskehyksen 2021–2027 kattamalla 
ajanjaksolla, jotta voidaan noudattaa 
Eurooppa-neuvoston vuonna 2002 
tekemää päätöstä ja varmistaa reilu 
kilpailu ja yhdenvertaisuus 
jäsenvaltioiden välillä. Näiden kansallisten 
määrärahojen olisi heijastettava kehitystä, 
jonka mukaan jäsenvaltioiden, joissa 
hehtaaritukitaso on alhaisin, määrärahoja 
lisätään asteittain. Suorien tukien 
täydellinen ulkoinen 
yhdenmukaistaminen olisi saavutettava 
ohjelmakauden loppuun mennessä. Jotta 
voidaan ottaa huomioon tukien 
alentamismekanismi ja alentamisesta 
saatavan tulon käyttö jäsenvaltiossa, olisi 
sallittava, että määrärahojen alustava 
kokonaismäärä YMP:n 
strategiasuunnitelmassa ylittää kunakin 
vuonna kansalliset määrärahat.

Or. en

Perustelu

Ehdotetut ulkoisen yhdenmukaistamisen tasot ovat riittämättömiä, ja tukien täysi 
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yhdenmukaistaminen on saavutettava vuoteen 2027 mennessä. Vaadimme oikeasuhteista 
yhdenmukaistamista, joka perustuu tukien uudelleenjakoon EU:n keskiarvon ylittävältä osalta 
EU:n keskiarvon alittavalle osalle.
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15.10.2020 A8-0200/1003

Tarkistus 1003
Ivan David
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) YMP:n strategiasuunnitelmien 
mukaiset suorat tuet olisi myönnettävä tällä 
asetuksella vahvistettujen kansallisten 
määrärahojen rajoissa. Näiden kansallisten 
määrärahojen olisi heijastettava kehitystä, 
jonka mukaan jäsenvaltioiden, joissa 
hehtaaritukitaso on alhaisin, määrärahoja 
lisätään asteittain niin, että saadaan 
kurottua umpeen 50 prosenttia niiden 
nykyisen tukitason ja määrän, joka on 
90 % unionin keskimääräisestä tuesta, 
välisestä erosta. Jotta voidaan ottaa 
huomioon tukien alentamismekanismi ja 
alentamisesta saatavan tulon käyttö 
jäsenvaltiossa, olisi sallittava, että 
määrärahojen alustava kokonaismäärä 
YMP:n strategiasuunnitelmassa ylittää 
kunakin vuonna kansalliset määrärahat.

(48) YMP:n strategiasuunnitelmien 
mukaiset suorat tuet olisi myönnettävä tällä 
asetuksella vahvistettujen kansallisten 
määrärahojen rajoissa. Näiden kansallisten 
määrärahojen olisi heijastettava kehitystä, 
jonka mukaan jäsenvaltioiden, joissa 
hehtaaritukitaso on alhaisin, määrärahoja 
lisätään asteittain niin, että ero unionin 
keskimääräiseen tukeen saadaan kurottua 
umpeen. Jotta voidaan ottaa huomioon 
tukien alentamismekanismi ja 
alentamisesta saatavan tulon käyttö 
jäsenvaltiossa, olisi sallittava, että 
määrärahojen alustava kokonaismäärä 
YMP:n strategiasuunnitelmassa ylittää 
kunakin vuonna kansalliset määrärahat.

Or. en

Perustelu

Ehdotetut ulkoisen yhdenmukaistamisen tasot ovat riittämättömiä, ja tukien täysi 
yhdenmukaistaminen on saavutettava vuoteen 2027 mennessä. Vaadimme oikeasuhteista 
yhdenmukaistamista, joka perustuu tukien uudelleenjakoon EU:n keskiarvon ylittävältä osalta 
EU:n keskiarvon alittavalle osalle.
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15.10.2020 A8-0200/1004

Tarkistus 1004
Gilles Lebreton
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti, YMP:lla 
edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista unionin 
toimintapolitiikoissa ja pyrkimistä 
yleiseen tavoitteeseen, jonka mukaan 
25 prosentilla EU:n talousarviomenoista 
olisi tuettava ilmastotavoitteita. YMP:n 
toimien osuuden ilmastotavoitteiden 
rahoitukseen osoitettavista 
kokonaismäärärahoista odotetaan olevan 
40 prosenttia. Asiaan liittyvät toimet 
yksilöidään ohjelman laadinnan ja 
täytäntöönpanon aikana, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asianomaisten 
arviointien ja uudelleentarkastelujen 
yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1005

Tarkistus 1005
Ivan David
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on esitettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan 
maataloustoimintojen, maatalousmaan, 
tukikelpoisen hehtaarin, tosiasiallisen 
viljelijän ja nuoren viljelijän määritelmät:

1. Jäsenvaltion on esitettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan ainakin 
maataloustoimintojen, maatalousmaan, 
tukikelpoisen hehtaarin ja nuoren viljelijän 
määritelmät seuraavan perusteella:

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava määritellä tosiasiallinen viljelijä vapaaehtoisesti. Määritelmässä 
olisi otettava huomioon se, että viljelijät hoitavat maatalousmaata riippumatta muusta 
taloudellisesta toiminnasta. Aiemman EU:n tasolla saadun kokemuksen mukaan 
aktiiviviljelijän periaate on aiheuttanut kohtuuttoman hallinnollisen rasitteen ja osoittautunut 
tehottomaksi.
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15.10.2020 A8-0200/1006

Tarkistus 1006
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

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

Komission teksti Tarkistus

b) ’maatalousmaa’ on määriteltävä 
siten, että se koostuu peltoalasta, pysyvistä 
viljelykasveista ja pysyvästä nurmesta. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä ilmaisut 
’peltoala’, ’pysyvät viljelykasvit’ ja 
’pysyvä nurmi’ seuraavan kehyksen sisällä:

b) ’maatalousmaa’ on määriteltävä 
siten, että se koostuu peltoalasta, pysyvistä 
viljelykasveista, pysyvästä nurmesta ja 
peltometsäviljelyjärjestelmistä. 
Maisemapiirteet, kuten puut, pensasaidat, 
rantojen puukasvusto, kivimuurit 
(pengerrykset), ojat ja lammikot, kuuluvat 
maatalousmaan tukikelpoisiin osiin. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä ilmaisut 
’peltoala’, ’pysyvät viljelykasvit’ ja 
’pysyvä nurmi’ sekä 
’peltometsäviljelyjärjestelmä’ seuraavan 
kehyksen sisällä:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1007

Tarkistus 1007
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

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

Komission teksti Tarkistus

i) ’peltoala’ on kasvien tuotantoa 
varten viljeltyä maata tai viljelyyn 
käytettävissä olevaa kesantomaata, mukaan 
lukien neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1257/199928 22, 23 ja 24 artiklan, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/200529 
39 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
28 artiklan tai tämän asetuksen 65 artiklan 
mukaisesti kesannoidut alat;

i) ’peltoala’ on kasvien tuotantoa 
varten viljeltyä maata tai viljelyyn 
käytettävissä olevaa kesantomaata sekä 
autoktonisten puiden ja pensaiden 
kasvattamiseen yhdistettyä 
peltometsäviljelyyn tarkoitettua maata, 
mukaan lukien neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1257/199928 22, 23 ja 24 artiklan, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/200529 
39 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
28 artiklan tai tämän asetuksen 65 artiklan 
mukaisesti kesannoidut alat.

_________________ _________________
28 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, 
annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, 
Euroopan maatalouden ohjaus- ja 
tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun 
kehittämiseen ja tiettyjen asetusten 
muuttamisesta ja kumoamisesta (EYVL L 
160, 26.6.1999, s. 80).

28 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, 
annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, 
Euroopan maatalouden ohjaus- ja 
tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun 
kehittämiseen ja tiettyjen asetusten 
muuttamisesta ja kumoamisesta (EYVL L 
160, 26.6.1999, s. 80).

29 Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, 
annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 
277, 21.10.2005, s. 1).

29 Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, 
annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 
277, 21.10.2005, s. 1).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1008

Tarkistus 1008
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) ’peltometsäviljelyjärjestelmä’ 
tarkoittaa maankäyttöjärjestelmää, jossa 
kasvatetaan puita ja pensaita sekä 
viljellään maata samalla maa-alueella;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1009

Tarkistus 1009
Ivan David
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’tosiasiallinen viljelijä’ on 
määriteltävä tavalla, jolla varmistetaan, 
että tulotukea ei myönnetä niille 
viljelijöille, joiden maataloustoiminta on 
vain vähäinen osa heidän koko 
taloudellista toimintaansa tai joiden 
pääasiallinen liiketoiminta ei ole 
maatalouden harjoittaminen, tämän 
kuitenkaan estämättä tuen myöntämistä 
useampaa toimintaa harjoittaville 
viljelijöille. Määritelmän avulla on 
pystyttävä määrittämään, ketkä viljelijät 
eivät ole tosiasiallisia viljelijöitä, käyttäen 
perusteena esimerkiksi tuloharkintaa, 
tilan työvoimapanoksia, yrityksen 
toimialaa ja/tai rekistereissä oloa;

Poistetaan.

Or. en


