
AM\1216021FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

15.10.2020 A8-0200/1096

Tarkistus 1096
Monika Hohlmeier, Sabine Verheyen, Jens Gieseke, Axel Voss, Ramona Strugariu, Ralf 
Seekatz, Marian-Jean Marinescu, Christine Schneider, Tomáš Zdechovský, Luděk 
Niedermayer, Maria Grapini, Niclas Herbst, Christian Ehler, Marion Walsmann, Lara 
Wolters, Mohammed Chahim, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Christian Doleschal, 
Angelika Niebler, Daniel Caspary, Michal Wiezik, Lena Düpont, Viola Von Cramon-
Taubadel, Hildegard Bentele, Stefan Berger, Sabrina Pignedoli, Daniel Freund, Mikuláš 
Peksa, Marlene Mortler, Markéta Gregorová, Sergey Lagodinsky, Tiziana Beghin, 
Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato

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
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio kerää tiedot kaikista 
[YMP:n ensimmäisestä ja toisesta 
pilarista] saaduista tuista ja kokoaa 
yhteen kokonaismäärän, jonka 
luonnollinen henkilö saa joko suoraan 
suorien tukien kautta tai välillisesti 
YMP:n tukia (suorat tuet ja maaseudun 
kehittämistuet) saavien oikeushenkilöiden 
tosiasiallisena omistajana ja edunsaajana. 
Komissio seuraa tilannetta reaaliajassa ja 
lopettaa maksut, joiden yhteismäärä 
ylittää seuraavat kokonaismäärät:
a) — 500 000 euroa ensimmäisen pilarin 
suorien tukien osalta;
b) — 1 000 000 euroa toisen pilarin 
investointien osalta. Komissiolle on 
ilmoitettava, jos yläraja ylittyy. Komissio 
arvioi tapauskohtaisesti, voidaanko 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa myöntää poikkeus. Komissio 
laatii selkeästi määritellyt ja objektiiviset 
perusteet, jotka julkistetaan ilman 
aiheetonta viivytystä ohjeina 
jäsenvaltioiden viranomaisille.
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Maksut alue- ja paikallisviranomaisten, 
kuntien tai kaupunkien toteuttamiin 
hankkeisiin, jotka hyödyttävät suurta 
väestöä, olisi jätettävä näiden ylärajojen 
ulkopuolelle.
Komissio perustaa reaaliaikaisen tieto- ja 
seurantajärjestelmän mukauttamalla ja 
laajentamalla ARACHNE-järjestelmää tai 
muita sopivia tietoteknisiä välineitä. 
Jäsenvaltioiden on tallennettava tähän 
järjestelmään reaaliaikaisesti kaikki 
asiaankuuluvat tiedot (kuten hanke, 
maksut, oikeushenkilö, luonnollinen 
henkilö, tosiasialliset omistajat ja 
edunsaajat), jotta ne voivat saada varoja 
tämän asetuksen nojalla. Komissio 
käyttää tätä reaaliaikaista tieto- ja 
seurantajärjestelmää, jotta voidaan saada 
tarkka yleiskuva EU:n varojen 
jakamisesta ja oikeudenmukaisesta 
myöntämisestä ja jotta jaetut 
rahoitusvarat voidaan jäljittää ja koota 
yhteen.
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