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Tarkistus 1126
Peter Jahr
PPE-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
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

15 artikla Tukien alentaminen 15 artikla Tukien alentaminen

1. Jos viljelijälle tämän luvun 
mukaisesti myönnettävien suorien tukien 
määrä on tiettynä kalenterivuonna yli 60 
000 euroa, jäsenvaltion on alennettava 
sitä seuraavasti:

1. Jäsenvaltion on alennettava 
viljelijälle tämän luvun mukaisesti 
myönnettävien suorien tukien määrää 
tiettynä kalenterivuonna, jos kyseinen 
määrä ylittää 100 000 euron kynnyksen.

a) vähintään 25 prosenttia, jos määrä 
on 60 000–75 000 euroa;
b) vähintään 50 prosenttia, jos määrä 
on 75 000–90 000 euroa;
c) vähintään 75 prosenttia, jos määrä 
on 90 000–100 000 euroa;
d) vähintään 100 prosenttia, jos 
määrä on yli 100 000 euroa.
Ennen 1 kohdan soveltamista jäsenvaltion 
on vähennettävä viljelijälle tämän luvun 
nojalla tiettynä kalenterivuonna 
myönnettävistä suorista tuista:

Ennen 1 kohdan soveltamista jäsenvaltio 
voi vähentää viljelijälle tämän luvun 
nojalla tiettynä kalenterivuonna 
myönnettävistä suorista tuista:

a) viljelijän ilmoittamat 
maataloustoimintaan liittyvät palkat, 
mukaan lukien verot ja työnantajamaksut; 
ja

a) 50 prosenttia viljelijän 
ilmoittamista maataloustoimintaan 
liittyvistä palkoista, mukaan lukien verot ja 
työnantajamaksut; sekä

b) vastaavat kustannukset, jotka 
aiheutuvat sellaisten maatilalla 
työskentelevien henkilöiden 
säännöllisestä ja ilmaisesta työstä, jotka 
eivät saa palkkaa tai joiden saama palkka 
on suoritetuista palveluista tavallisesti 
maksettavaa korvausta pienempi mutta 
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jotka saavat korvauksen maatilan 
liiketoiminnan taloudellisen tuloksen 
kautta.

b a) jäljempänä 27 ja 28 artiklassa 
tarkoitetut suorat tuet;

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen 
määrien laskemiseksi jäsenvaltion on 
käytettävä kansallisen tai alueellisen tason 
maataloustoimintaan liittyviä 
keskipalkkoja kerrottuna asianomaisen 
viljelijän ilmoittamien vuotuisten 
työyksiköiden määrällä.

Edellä a alakohdassa tarkoitettujen määrien 
laskemiseksi jäsenvaltion on käytettävä 
todellisia palkkakustannuksia tai 
kansallisen tai alueellisen tason 
maataloustoimintaan ja siihen liittyviin 
toimintoihin liittyviä keskipalkkoja 
kerrottuna asianomaisen viljelijän 
ilmoittamien vuotuisten työyksiköiden 
määrällä. Jäsenvaltio voi käyttää 
indikaattoreita, jotka koskevat erilaisiin 
maatiloihin liittyviä standardoituja 
palkkakustannuksia ja erilaisten 
maatilojen luomien työpaikkojen 
viitearvoja.
2 a. a) Komissio kerää tiedot kaikista 
YMP:n ensimmäisestä ja toisesta pilarista 
saaduista tuista ja laskee 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:
– 500 000 euroa ensimmäisen pilarin 
suorien tukien osalta;
– 1 000 000 euroa toisen pilarin 
investointien osalta.
Komissiolle on ilmoitettava, jos 
enimmäismäärä 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. Maksut 
alue- ja paikallisviranomaisten, kuntien 
tai kaupunkien toteuttamille hankkeille, 
jotka hyödyttävät suurta väestöä, olisi 
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jätettävä näiden enimmäismäärien 
ulkopuolelle.
b) 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 saadaan 
tarkka yleiskuva EU:n varojen 
jakamisesta ja oikeudenmukaisesta 
kohdentamisesta ja jotta jaetut 
rahoitusvarat voidaan jäljittää ja laskea 
yhteen.

Tuloa, joka tukien alentamisesta arvioidaan 
saatavan, on ensisijaisesti käytettävä 
kestävyysperusteisen täydentävän 
uudelleenjakotulotuen rahoittamiseen ja 
tämän jälkeen sellaisten muiden 
tukitoimien rahoittamiseen, jotka kuuluvat 
tuotannosta irrotettuihin suoriin tukiin.

Tuloa, joka tukien alentamisesta arvioidaan 
saatavan, on ensisijaisesti käytettävä 
kestävyysperusteisen täydentävän 
uudelleenjakotulotuen rahoittamiseen ja 
tämän jälkeen sellaisten muiden 
tukitoimien rahoittamiseen, jotka kuuluvat 
tuotannosta irrotettuihin suoriin tukiin.

Jäsenvaltio voi myös käyttää koko tulon tai 
osan siitä siirtoina rahoittaakseen IV luvun 
mukaisia maaseuturahaston 
tukitoimityyppejä. Tällainen siirto 
maaseuturahastoon on tehtävä osana 
YMP:n strategiasuunnitelman 
rahoitustaulukoita, ja sitä voidaan tarkistaa 
90 artiklan mukaisesti vuonna 2023. Siihen 
ei sovelleta maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston välisten varainsiirtojen 
enimmäismääriä, jotka vahvistetaan 90 
artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltio voi myös käyttää koko tulon tai 
osan siitä siirtoina rahoittaakseen IV luvun 
mukaisia maaseuturahaston 
tukitoimityyppejä. Tällainen siirto 
maaseuturahastoon on tehtävä osana 
YMP:n strategiasuunnitelman 
rahoitustaulukoita, ja sitä voidaan tarkistaa 
90 artiklan mukaisesti vuonna 2024.

3 a. Oikeushenkilön tapauksessa 
taikka luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmän tapauksessa 
jäsenvaltiot voivat soveltaa 1 kohdassa 
tarkoitettua alennusta näiden 
oikeushenkilöiden tai ryhmien jäsenten 
tasolla, jos kansallisessa lainsäädännössä 
säädetään yksittäisille jäsenille oikeuksia 
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ja velvollisuuksia, jotka ovat verrattavissa 
tilan päävastuullisessa asemassa olevien 
yksittäisten viljelijöiden oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin erityisesti niiden 
taloudellisen, sosiaalisen ja 
verotuksellisen aseman osalta, edellyttäen, 
että ne ovat osaltaan vahvistaneet 
kyseisten oikeushenkilöiden tai ryhmien 
maatalouden rakenteita.
3 b. Kun jäsenvaltio myöntää 
viljelijöille täydentävää 
uudelleenjakotulotukea 26 artiklan 
nojalla ja käyttää tätä varten vähintään 
12 prosenttia sille liitteessä IV 
vahvistetuista suorien tukien 
määrärahoista, se voi päättää olla 
soveltamatta tätä artiklaa.
3 c. Viljelijöille, joiden on vahvistettu 
keinotekoisesti luoneen edellytykset tämän 
artiklan tukien alentamista koskevien 
vaikutusten välttämiseksi, ei saa myöntää 
mitään etua, jonka puitteissa he välttyvät 
tuen alentamiselta.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi säännöillä, joilla 
vahvistetaan 1 kohdassa säädetyn tukien 
alentamisen yhdenmukaistettu 
laskentaperusta sen varmistamiseksi, että 
varat jaetaan tukeen oikeutetuille 
tuensaajille asianmukaisesti.
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