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15.10.2020 A8-0200/1108

Tarkistus 1108
Bert-Jan Ruissen
ECR-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
69 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

69 Nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittaminen ja maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen

69 Nuorten viljelijöiden ja uusien 
viljelijöiden tilanpidon aloittaminen ja 
maaseudun kestävän yritystoiminnan 
käynnistäminen ja kehittäminen

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

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittamiseen tai heidän liittymiseensä 
olemassa olevaan maatilan 
liiketoimintaan, uusille viljelijöille sekä 
maaseudun yritystoiminnan 
käynnistämiseen ja kehittämiseen, 
mukaan lukien maataloustoiminnan 
monipuolistaminen, tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin edistääkseen 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista. Tämän artiklan mukaisen 
tuen saamisen on edellytettävä 
liiketoimintasuunnitelman esittämistä.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
seuraavissa auttamiseksi:

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
artiklan mukaista tukea ainoastaan 
seuraavissa auttamiseksi:

a) sellaisten nuorten viljelijöiden 
tilanpidon aloittaminen, jotka täyttävät 4 
artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
vahvistetussa määritelmässä esitetyt 
edellytykset;

a) sellaisten nuorten viljelijöiden 
tilanpidon aloittaminen ja kehittäminen, 
jotka täyttävät 4 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa vahvistetussa määritelmässä 
esitetyt edellytykset;

a a) uusien maanviljelijöiden 
tilanpidon aloittaminen;
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b) maa- ja metsätalouteen liittyvän 
maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen tai maatalouskotitalouden 
tulojen monimuotoistaminen;

b) maa-, metsä-, bio- ja 
kiertotalouteen sekä maaseutumatkailuun 
liittyvän maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen ja kehittäminen tai 
maatalouskotitalouden tulojen 
monimuotoistaminen;

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

c) muuhun kuin maataloustoimintaan 
liittyvän yritystoiminnan käynnistäminen 
maaseutualueilla osana paikallisia 
kehittämisstrategioita toteuttajinaan 
toimintaansa monipuolistavat 
maanviljelijät sekä maaseudun mikro- ja 
pienyritykset ja luonnolliset henkilöt.
2 a. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
erityisiä säännöksiä, jotta voidaan 
varmistaa, että nuoret ja uudet viljelijät, 
jotka liittyvät viljelijäryhmään, 
tuottajaorganisaatioihin tai 
osuuskuntarakenteeseen, eivät menetä 
aloittamistukiaan. Kyseisten säännösten 
on oltava suhteellisuusperiaatteen 
mukaisia, ja niissä on identifioitava 
nuorten ja uusien viljelijöiden 
osallistuminen rakenteeseen.

3. Jäsenvaltion on vahvistettava 
liiketoimintasuunnitelman esittämistä ja 
sisältöä koskevat edellytykset.

3. Jäsenvaltion on vahvistettava 
liiketoimintasuunnitelman esittämistä ja 
sisältöä koskevat edellytykset.

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

4. Jäsenvaltion on maksettava tuki 
kiinteämääräisinä korvauksina, jotka 
voidaan eriyttää puolueettomien 
perusteiden mukaisesti. Tuki saa olla 
enintään liitteessä IX a a vahvistetun 
suuruinen, ja se voidaan yhdistää 
rahoitusvälineisiin.

4 a. Tässä artiklassa esitelty tuki 
voidaan maksaa useassa erässä.
4 b. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
nuorten viljelijöiden 
talousarviomäärärahoissa ei tapahdu 
taantumista.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1109

Tarkistus 1109
Bert-Jan Ruissen
ECR-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
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tuki myönnetään lisäkustannusten ja 
tulonmenetysten perusteella 65, 66 ja 67 
artiklan mukaisesti, jäsenvaltion on 
varmistettava, että tarpeelliset laskelmat 
ovat asianmukaisia ja paikkansapitäviä ja 
että ne on laadittu ennakolta 
oikeudenmukaisen, tasapuolisen ja 
todennettavissa olevan 
laskentamenetelmän perusteella. YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanosta 
vastaavista viranomaisista toiminnallisesti 
riippumattoman elimen, jolla on tarvittava 
asiantuntemus, on tätä varten suoritettava 
laskelmat tai vahvistettava niiden 
asianmukaisuus ja paikkansapitävyys.

Jos tuki myönnetään lisäkustannusten ja 
tulonmenetysten perusteella 65, 66 ja 67 
artiklan mukaisesti, jäsenvaltion on 
varmistettava, että tarpeelliset laskelmat 
ovat asianmukaisia ja paikkansapitäviä ja 
että ne on laadittu ennakolta 
oikeudenmukaisen, tasapuolisen ja 
todennettavissa olevan 
laskentamenetelmän perusteella. YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanosta 
vastaavista viranomaisista toiminnallisesti 
riippumattoman elimen, jolla on tarvittava 
asiantuntemus, on tätä varten suoritettava 
laskelmat tai vahvistettava niiden 
asianmukaisuus ja paikkansapitävyys.

Jos ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu riippumaton elin toteaa, että 
65, 66 ja 67 artiklan mukaisiin 
sitoumuksiin liittyvät todelliset 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset 
ylittävät liitteessä IX a a vahvistetut 
enimmäismäärät, jäsenvaltio voi ylittää 
vahvistetut määrät tosiasiallisten 
lisäkustannusten ja tulonmenetysten 
korvaamiseksi.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1110

Tarkistus 1110
Bert-Jan Ruissen
ECR-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
86 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

86 Määrärahojen vähimmäis- ja 
enimmäismäärä

86 Määrärahojen vähimmäis- ja 
enimmäismäärä

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

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

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

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

Enintään 40 prosenttia 66 artiklan 
mukaisesti myönnetyistä tuista voidaan 
ottaa huomioon laskettaessa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
maaseuturahaston 
kokonaisrahoitusosuutta.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
syrjäisimpiin alueisiin.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
syrjäisimpiin alueisiin.

2 a. Vähintään 30 prosenttia liitteessä 
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IX vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava 68, 70, 71 ja 72 artiklan 
mukaisille tukitoimille tukemaan 
erityistavoitteita, joiden tarkoituksena on 
edistää älykkään, kestävän ja 
monipuolisen maatalousalan kehittämistä 
sellaisena kuin se on määriteltynä tämän 
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a–
c alakohdassa.

Enintään 4 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
voidaan käyttää rahoittamaan 112 
artiklassa tarkoitetun jäsenvaltioiden 
aloitteesta annettavan teknisen avun toimia.

Enintään 4 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
voidaan käyttää rahoittamaan 112 
artiklassa tarkoitetun jäsenvaltioiden 
aloitteesta annettavan teknisen avun toimia.

YMP:n strategiasuunnitelmaan 
myönnettävä maaseuturahaston 
rahoitusosuus voidaan korottaa 6 
prosenttiin, jos maaseudun kehittämiseen 
myönnettävä unionin kokonaistuki on 
enintään 90 miljoonaa euroa.

YMP:n strategiasuunnitelmaan 
myönnettävä maaseuturahaston 
rahoitusosuus voidaan korottaa 6 
prosenttiin, jos maaseudun kehittämiseen 
myönnettävä unionin kokonaistuki on 
enintään 90 miljoonaa euroa.

Tekninen apu maksetaan kiinteämääräisenä 
rahoituksena asetuksen (EU/Euratom .../... 
[uusi varainhoitoasetus] 125 artiklan 1 
kohdan e alakohdan mukaisesti asetuksen 
(EU) [horisontaaliasetus] 30 artiklan 
mukaisten välimaksujen yhteydessä. Tämä 
kiinteämääräinen maksu edustaa 
prosenttiosuutta, joka YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistetaan 
ilmoitettujen kokonaismenojen tekniselle 
avulle.

Tekninen apu maksetaan kiinteämääräisenä 
rahoituksena asetuksen (EU/Euratom .../... 
[uusi varainhoitoasetus] 125 artiklan 1 
kohdan e alakohdan mukaisesti asetuksen 
(EU) [horisontaaliasetus] 30 artiklan 
mukaisten välimaksujen yhteydessä. Tämä 
kiinteämääräinen maksu edustaa 
prosenttiosuutta, joka YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistetaan 
ilmoitettujen kokonaismenojen tekniselle 
avulle.

4. Jäsenvaltion osalta liitteessä IX 
vahvistettu vähimmäismäärä varataan 6 
artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen 
”houkutellaan alalle nuoria viljelijöitä ja 
helpotetaan yritystoiminnan 
kehittämistä”. Kun on tehty vahvuuksia, 
heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia 
käsittelevä tilanneanalyysi (’SWOT-
analyysi’) ja on määritelty tarpeet, joihin 
on puututtava, määrä käytetään 
seuraaviin tukitoimityyppeihin:

4. Jäsenvaltion on varattava 
vähintään 4 prosenttia 
strategiasuunnitelmansa 
kokonaisrahoitusosuudesta 
tukitoimityyppeihin, joilla edistetään 6 
artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
vahvistettua erityistavoitetta 
”houkutellaan alalle nuoria viljelijöitä ja 
helpotetaan yritystoiminnan 
kehittämistä”, josta vähintään 2 
prosenttia liitteessä VII vahvistetuista 
määristä on varattava 27 artiklassa 
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säädettyyn nuorten viljelijöiden 
täydentävään tulotukeen.

a) 7 artiklassa säädetty nuorten 
viljelijöiden täydentävä tulotuki;
b) 69 artiklassa tarkoitettu nuorten 
viljelijöiden tilanpidon aloittaminen.

4 a. Jäsenvaltion on varattava 
vähintään 65 prosenttia liitteessä VII 
vahvistetuista määristä 
kestävyysperusteiseen perustulotukeen ja 
uudelleenjakotukeen, joka on määritelty 
III osaston II luvun 2 kohdan 2 ja 
3 alakohdassa.
4 b. Tämän artiklan 4 a kohdassa 
vahvistetuista määristä vähintään 5 
prosenttia liitteessä VII vahvistetuista 
määristä varataan 26 artiklassa 
tarkoitetun uudelleenjakotuen 
tukemiseen.
4 c. Jäsenvaltion on varattava 
vähintään 20 prosenttia liitteessä VII 
vahvistetuista määristä 28 artiklassa 
tarkoitettuihin tukitoimiin.

Edellä III osaston II luvun 2 jakson 1 
alajaksossa tarkoitetun tuotantosidonnaisen 
tulotuen tukitoimien alustavat määrärahat 
saavat olla enintään 10 prosenttia liitteessä 
VII vahvistetuista määristä.

Edellä III osaston II luvun 2 jakson 1 
alajaksossa tarkoitetun tuotantosidonnaisen 
tulotuen tukitoimien alustavat määrärahat 
saavat olla enintään 10 prosenttia liitteessä 
VII vahvistetuista määristä. Jäsenvaltio voi 
siirtää osan siitä nostaakseen 82 artiklan 
6 kohdassa vahvistetun 
enimmäismäärärahan määrää, jos 
määräraha on riittämätön III osaston III 
luvun 7 jaksoon kuuluvien tukitoimien 
rahoittamiseen.

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

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

hakuvuoden 2018 osalta vapaaehtoiseen 
tuotantosidonnaiseen tukeen hyväksymää 
prosenttiosuutta.

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

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

Hyväksyttyyn YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisällytetty, 
ensimmäisen ja toisen alakohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on sitova.

Hyväksyttyyn YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisällytetty, 
ensimmäisen ja toisen alakohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on sitova.

6. Enimmäismäärä, joka 
jäsenvaltiossa voidaan myöntää ennen 
tämän asetuksen 15 artiklan soveltamista 
tämän asetuksen III osaston II luvun 2 
jakson 1 alajakson nojalla kunakin 
kalenterivuonna, ei saa ylittää YMP:n 
strategiasuunnitelman 6 kohdan mukaisesti 
vahvistettuja määriä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 15 artiklan 
soveltamista.

6. Enimmäismäärä, joka 
jäsenvaltiossa voidaan myöntää ennen 
tämän asetuksen 15 artiklan soveltamista 
tämän asetuksen III osaston II luvun 2 
jakson 1 alajakson nojalla kunakin 
kalenterivuonna, ei saa ylittää YMP:n 
strategiasuunnitelman 5 kohdan mukaisesti 
vahvistettuja määriä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 15 artiklan 
soveltamista.

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

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

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1111

Tarkistus 1111
Bert-Jan Ruissen
ECR-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
97 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) selvitys siitä, miten kuhunkin 6 
artiklan 1 kohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen liittyvien tukitoimien 
on tarkoitus edistää 5 artiklan toisessa 
alakohdassa vahvistetun monialaisen 
tavoitteen saavuttamista;

Or. en



AM\1216023FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

15.10.2020 A8-0200/1112

Tarkistus 1112
Bert-Jan Ruissen
ECR-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
97 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) selvitys siitä, miten kuhunkin 6 
artiklan 1 kohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen liittyvien tukitoimien 
on tarkoitus parantaa yksinkertaisuutta 
lopullisten tuensaajien kannalta ja 
vähentää hallinnollista taakkaa.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1113

Tarkistus 1113
Bert-Jan Ruissen
ECR-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
98 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) kuvaus yleisestä vaikutuksesta 
yksinkertaistamiseen ja lopullisten 
tuensaajien hallinnollisen taakan 
vähentämiseen.
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Ehdotus asetukseksi
86 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

86 b artikla
Jäsenvaltion on varattava vähintään 4 
prosenttia strategiasuunnitelmiinsa 
myönnettävästä kokonaisrahoituksesta 
tukitoimityyppeihin, joilla edistetään 
erityistavoitetta ”houkutellaan alalle 
nuoria viljelijöitä ja helpotetaan 
yritystoiminnan kehittämistä”, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 86 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettuja määrärahoja.
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