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Tarkistus 1127
Peter Jahr
PPE-ryhmän puolesta
Maria Noichl
S&D-ryhmän puolesta
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
Renew-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 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Jotta voidaan puuttua koko EU:n 
laajuiseen luonnon monimuotoisuuden 
heikkenemiseen, on olennaista varmistaa 
kaikissa jäsenvaltioissa muiden kuin 
tuottavien alueiden ja kohteiden 
vähimmäisosuus ehdollisuuden ja 
ekojärjestelmien puitteissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tässä yhteydessä 
pyrittävä strategiasuunnitelmissaan 
siihen, että luonnon monimuotoisuuden 
kannalta suotuisia maisematekijöitä 
varten varataan vähintään 10 prosentin 
alue. Tällaisiksi tekijöiksi olisi laskettava 
muun muassa suojavyöhykkeet, 
viljelykiertoon kuuluvat tai 
kuulumattomat kesantomaat, pensasaidat, 
tuottamattomat puut, pengermuurit ja 
lammikot, jotka kaikki osaltaan lisäävät 
hiilen sitoutumista, ehkäisevät maaperän 
eroosiota ja köyhtymistä, suodattavat 
ilmaa ja vettä sekä tukevat 
ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Or. en
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Tarkistus 1128
Peter Jahr
PPE-ryhmän puolesta
Maria Noichl
S&D-ryhmän puolesta
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
Renew-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
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla 12 artikla

Hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevat jäsenvaltioiden velvoitteet

Hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevat jäsenvaltioiden velvoitteet

1. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
hyvässä maatalous- ja ympäristökunnossa. 
Jäsenvaltion on määriteltävä kansallisella 
tai alueellisella tasolla tuensaajiin 
sovellettavat hyvän maatalous- ja 
ympäristökunnon vähimmäisvaatimukset 
liitteessä III tarkoitettujen vaatimusten 
päätavoitteen perusteella ottaen huomioon 
kyseessä olevien alojen erityispiirteet, 
mukaan lukien maaperä- ja ilmasto-
olosuhteet, käytössä olevat 
viljelyjärjestelmät, maankäyttö, 
viljelykierto, viljelykäytännöt ja 
tilarakenteet.

1. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
hyvässä maatalous- ja ympäristökunnossa. 
Jäsenvaltion on asiaankuuluvia 
sidosryhmiä kuullen määriteltävä 
kansallisella tai tarvittaessa alueellisella 
tasolla tuensaajiin sovellettavat hyvän 
maatalous- ja ympäristökunnon 
vähimmäisvaatimukset liitteessä III 
tarkoitettujen vaatimusten päätavoitteen 
perusteella ottaen huomioon kyseessä 
olevien alojen erityispiirteet, mukaan 
lukien maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, 
käytössä olevat viljelyjärjestelmät, 
maankäyttö, viljelykierto, viljelykäytännöt 
ja tilarakenteet sekä varmistettava näin, 
että viljelymaa edistää 6 artiklan 1 
kohdan d, e ja f alakohdassa asetettuja 
erityistavoitteita.

2. Jäsenvaltio voi liitteessä III 
vahvistettujen päätavoitteiden osalta 
määrätä kyseisessä liitteessä vahvistettujen 

2. YMP:n yhtenäisyyden 
suojelemiseksi ja tasapuolisten 
toimintaedellytyksien varmistamiseksi 
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vaatimusten lisäksi muita vaatimuksia 
näihin päätavoitteisiin pääsemiseksi. 
Jäsenvaltio ei kuitenkaan saa määritellä 
vähimmäisvaatimuksia muiden 
päätavoitteiden kuin liitteessä III 
vahvistettujen päätavoitteiden osalta.

sekä liitteessä III vahvistetut päätavoitteet 
huomioiden jäsenvaltio ei saa määrätä 
kyseisessä liitteessä vahvistettujen 
vaatimusten lisäksi muita vaatimuksia 
näihin päätavoitteisiin pääsemiseksi 
ehdollisuusjärjestelmän puitteissa. 
Jäsenvaltio ei myöskään saa määritellä 
vähimmäisvaatimuksia muiden 
päätavoitteiden kuin liitteessä III 
vahvistettujen päätavoitteiden osalta.

Jäsenvaltioiden on toimitettava 
asianomaisille tuensaajille, tarvittaessa 
sähköisesti, luettelo ja selkeät ja tarkat 
ohjeet tilatasolla sovellettavista 
vaatimuksista.
2 a. Asetuksen (EU) 2018/848 
luonnonmukaista maataloutta koskevat 
vaatimukset täyttävien viljelijöiden 
katsotaan samalla täyttävän tämän 
asetuksen liitteessä III määriteltyjen 
maan hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevien 
toimenpidevaatimusten (GAEC) 8 
säännön.
2 b. SEUT-sopimuksen 349 artiklan 
määritelmän mukaiset unionin 
syrjäisimmät alueet ja asetuksen (EU) 
N:o 229/2013 1 artiklan 2 kohdassa 
määritellyt Egeanmeren pienet saaret 
vapautetaan tämän asetuksen liitteessä III 
määriteltyjen maan hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevien 
toimenpidevaatimusten 1, 2, 8 ja 9 
noudattamisesta.
2 c. Viljelijöiden, jotka osallistuvat 28 
artiklan mukaisiin vapaaehtoisiin ilmasto- 
ja ympäristöjärjestelmiin, joiden 
maatalouskäytännöt vastaavat maan 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevia toimenpidevaatimuksia (GAEC) 
1, 8, 9(a)(d) tai 10, katsotaan täyttävän 
vastaavat tämän asetuksen liitteessä III 
vahvistetut maan hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset, edellyttäen, että 
nämä järjestelmät tuottavat enemmän 
ilmasto- ja ympäristöhyötyjä suhteessa 
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GAEC-vaatimuksiin 1, 8, 9(a)(d) tai 10. 
Tällaisia käytäntöjä on arvioitava tämän 
asetuksen V osaston mukaisesti.

3. Jäsenvaltion on otettava käyttöön 
järjestelmä, jossa määrätään liitteessä III 
tarkoitettua maatilojen kestävää 
ravinnehuoltoa koskevasta välineestä; 
välineen vähimmäissisällön ja toimintojen 
on oltava kyseisessä liitteessä määritellyn 
mukaiset, ja tuensaajien on käytettävä 
sitä.
Komissio voi tukea jäsenvaltioita kyseisen 
välineen suunnittelussa, samoin kuin 
tarvittavissa datan tallennus- ja 
käsittelypalveluissa.
4. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
säännöillä, jotka koskevat hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa, mukaan 
lukien liitteessä III tarkoitetussa maan 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevassa toimenpidevaatimuksessa 1 
sovelletun, nurmen osuuteen perustuvan 
järjestelmän osatekijät, viitevuosi ja 
muuntosuhde sekä maatilojen kestävää 
hoitoa koskevan välineen muoto ja muut 
vähimmäistekijät ja toiminnot.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
säännöillä, jotka liittyvät liitteessä III 
tarkoitetun maan hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevan 
toimenpidevaatimuksen 1 mukaisen 
pysyvän nurmen osuuteen perustuvan 
järjestelmän muihin osatekijöihin, 
viitevuoteen ja muuntosuhteeseen.

Or. en
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Tarkistus 1129
Peter Jahr
PPE-ryhmän puolesta
Maria Noichl
S&D-ryhmän puolesta
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
Renew-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
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla 13 artikla

Maatilojen neuvontapalvelut Maatilojen neuvontapalvelut

1. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmaan viljelijöille 
ja muille YMP:n tuensaajille suunnattuja 
maanhoitoa ja tilanhoitoa koskevia 
neuvontapalveluja, jäljempänä ’maatilojen 
neuvontapalvelut’.

1. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmaan viljelijöille 
ja muille YMP:n tuensaajille suunnattuja 
maanhoitoa ja tilanhoitoa koskevia 
laadukkaita ja riippumattomia 
neuvontapalveluja, jäljempänä ’maatilojen 
neuvontapalvelut’, joiden on perustuttava 
tapauksen mukaan jäsenvaltioiden tasolla 
jo olemassa oleviin järjestelmiin. 
Jäsenvaltion on osoitettava riittävät 
määrärahat kyseisten palvelujen 
rahoittamiseen, ja YMP:n kansallisiin 
strategiasuunnitelmiin on sisällytettävä 
lyhyt kuvaus näistä palveluista.
Jäsenvaltioiden on osoitettava vähintään 
30 prosenttia tähän artiklaan liittyvistä 
määrärahoista neuvontapalveluihin ja 
tekniseen apuun, joilla edistetään 6 
artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista.

2. Maatilojen neuvontapalvelut 
kattavat taloudelliset, ympäristöön liittyvät 
ja yhteiskunnalliset näkökohdat sekä 

2. Maatilojen neuvontapalvelut 
kattavat taloudelliset, ympäristöön liittyvät 
ja yhteiskunnalliset näkökohdat sekä 
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tarjoavat tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää ajantasaista teknologista ja 
tieteellistä tietoa. Ne sisällytetään toisiinsa 
liittyviin palveluihin, joissa on mukana 
maatilaneuvojia, tutkijoita, 
viljelijäjärjestöjä ja muita asiaan liittyviä 
sidosryhmiä ja jotka muodostavat 
maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmän, jäljempänä ’AKIS-
järjestelmä’.

tarjoavat tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää ajantasaista teknologista ja 
tieteellistä tietoa ottaen huomioon 
perinteiset viljelykäytännöt ja -tekniikat. 
Ne sisällytetään toisiinsa liittyviin 
palveluihin, joissa on mukana maatilojen 
neuvontapalveluja tarjoavia verkostoja, 
maatalousneuvojia, tutkijoita, 
viljelijäjärjestöjä, osuuskuntia ja muita 
asiaan liittyviä sidosryhmiä ja jotka 
muodostavat maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmän, jäljempänä ’AKIS-
järjestelmä’.

3. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
maatiloille annettava neuvonta on 
puolueetonta ja että neuvojilla ei ole 
eturistiriitoja.

3. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
maatiloille annettava neuvonta on 
puolueetonta, että siinä otetaan huomioon 
tuotantomenetelmien ja tilojen 
monimuotoisuus ja että neuvojilla ei ole 
eturistiriitoja.

3 a. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
maatilojen neuvontapalveluilla on 
resurssit tarjota neuvontaa sekä 
tuotannon että julkishyödykkeiden 
tarjonnan osalta.

4. Maatilojen neuvontapalvelujen on 
katettava ainakin seuraavat:

4. Jäsenvaltion perustamien 
maatilojen neuvontapalvelujen on katettava 
ainakin seuraavat:

a) kaikki YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistetut 
viljelijöihin ja muihin tuensaajiin 
sovellettavat vaatimukset, edellytykset ja 
hoitositoumukset, mukaan lukien 
ehdollisuuteen liittyvät vaatimukset ja 
normit sekä tukijärjestelmiin liittyvät 
edellytykset, kuten myös tiedot YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisällytetyistä 
rahoitusvälineistä ja suunnitelman 
mukaisesti laadittavista 
liiketoimintasuunnitelmista;

a) kaikki YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistetut 
viljelijöihin ja muihin tuensaajiin 
sovellettavat vaatimukset, edellytykset ja 
hoitositoumukset, mukaan lukien 
ehdollisuuteen liittyvät vaatimukset ja 
normit, ekojärjestelmät, 65 artiklassa 
tarkoitetut ympäristö-, ilmasto- ja muut 
hoitositoumukset sekä tukijärjestelmiin 
liittyvät edellytykset, kuten myös tiedot 
YMP:n strategiasuunnitelmaan 
sisällytetyistä rahoitusvälineistä ja 
suunnitelman mukaisesti laadittavista 
liiketoimintasuunnitelmista;

b) vaatimukset, jotka jäsenvaltiot ovat 
määrittäneet direktiivin 2000/60/EY, 
direktiivin 92/43/ETY, direktiivin 
2009/147/EY, direktiivin 2008/50/E, 
direktiivin (EU) 2016/2284, asetuksen 
(EU) 2016/2031, asetuksen (EU) 2016/429, 

b) vaatimukset, jotka jäsenvaltiot ovat 
määrittäneet direktiivin 2000/60/EY, 
direktiivin 92/43/ETY, direktiivin 
2009/147/EY, direktiivin 2008/50/E, 
direktiivin (EU) 2016/2284, asetuksen 
(EU) 2016/2031, asetuksen (EU) 2016/429, 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/200930 55 
artiklan ja direktiivin 2009/128/EY 
täytäntöönpanemiseksi;

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/200930 55 
artiklan ja direktiivin 2009/128/EY 
täytäntöönpanemiseksi;

c) tiedonannossa Eurooppalainen 
yhteinen terveys -toimintasuunnitelma 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi31 
vahvistetut maatalouskäytännöt 
mikrobilääkeresistenssin kehittymisen 
estämiseksi; 

c) tiedonannossa Eurooppalainen 
yhteinen terveys -toimintasuunnitelma 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi31 
vahvistetut maatalouskäytännöt 
mikrobilääkeresistenssin kehittymisen 
estämiseksi; 

d) 70 artiklassa tarkoitettu 
riskinhallinta;

d) riskien ehkäisy ja hallinta;

e) innovointituki, joka on tarkoitettu 
erityisesti 114 artiklassa tarkoitetun 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien 
hankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen;

e) innovointituki, joka on tarkoitettu 
erityisesti 114 artiklassa tarkoitetun 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien 
hankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen;

f) edellä 102 artiklan b alakohdassa 
tarkoitettujen digitaaliteknologioiden 
kehittäminen maataloudessa ja 
maaseutualueilla.

f) edellä 102 artiklan b alakohdassa 
tarkoitettujen digitaaliteknologioiden 
kehittäminen maataloudessa ja 
maaseutualueilla;
f a) tekniikat tuotantojärjestelmien 
taloudellisten tulosten optimoimiseksi, 
kilpailukyvyn, 
markkinasuuntautuneisuuden ja lyhyiden 
toimitusketjujen parantamiseksi ja 
yrittäjyyden edistämiseksi;
f b) ensimmäistä kertaa alalle 
ryhtyville viljelijöille annettava 
erityisneuvonta;
f c) turvallisuusnormit ja 
psykososiaaliset palvelut 
viljelijäyhteisöissä;
f d) kestävä ravinnehuolto, mukaan 
lukien maatilojen kestävää 
ravinnehuoltoa koskevan välineen käyttö;
f e) agroekologisten ja 
peltometsätalouskäytäntöjen ja -
tekniikoiden parantaminen sekä 
maatalous- että metsämailla;
f f) keskittyminen 
tuottajaorganisaatioihin ja muihin 
viljelijöiden ryhmiin;
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f g) apu viljelijöille, jotka haluavat 
muuttaa tuotantoaan erityisesti 
kuluttajakysynnän muutosten vuoksi, ja 
tarvittaviin uusiin taitoihin ja laitteisiin 
liittyvä neuvonta;
f h) maaomaisuuden siirtämistä ja 
sukupolvenvaihdoksen suunnittelemista 
koskevat palvelut;
f i) kaikki maatalouskäytännöt, jotka 
mahdollistavat lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käytön 
vähentämisen edistämällä luonnollisia 
tapoja parantaa maaperän 
hedelmällisyyttä ja tuholaistorjuntaa;
f j) ilmastonmuutokseen liittyvän 
kestokyvyn ja siihen sopeutumisen 
parantaminen; ja
f k) eläinten hyvinvoinnin 
parantaminen.
4 a. Rajoittamatta kansallista 
lainsäädäntöä ja muita asianomaisia 
unionin lainsäädännön säännöksiä, 
neuvontapalveluista vastaavat henkilöt tai 
organisaatiot eivät toimita kenellekään 
muulle henkilölle kuin neuvontaa 
saavalle viljelijälle tai tuensaajalle mitään 
asianosaiseen viljelijään tai tuensaajaan 
liittyviä henkilötietoja tai 
liiketoimintatietoja, jotka on saatu niiden 
neuvontatoimeksiantojen aikana, lukuun 
ottamatta rikkomuksia, joista on 
ilmoitettava viranomaisille kansallisen tai 
unionin oikeuden mukaisesti.
4 b. Jäsenvaltion on myös 
varmistettava asianmukaisella julkisella 
menettelyllä, että maatilojen 
neuvontajärjestelmässä toimivilla 
neuvojilla on riittävä pätevyys ja että heitä 
koulutetaan säännöllisesti.

__________________ __________________
30.Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 
päivänä lokakuuta 2009, 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 

30.Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 
päivänä lokakuuta 2009, 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
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79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1)

79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

31. Eurooppalainen yhteinen terveys -
toimintasuunnitelma 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi 
(COM(2017) 339 final).

31. Eurooppalainen yhteinen terveys -
toimintasuunnitelma 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi 
(COM(2017) 339 final).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1130

Tarkistus 1130
Peter Jahr
PPE-ryhmän puolesta
Maria Noichl
S&D-ryhmän puolesta
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
Renew-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
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla 28 artikla

Ilmasto- ja ympäristöjärjestelmät Ilmasto- ja ympäristöjärjestelmät sekä 
eläinten hyvinvointia koskevat 

järjestelmät
1. Jäsenvaltion on säädettävä 
vapaaehtoisten ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmien, jäljempänä 
’ekojärjestelmät’, tuesta tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltion on perustettava ja 
tuettava vapaaehtoisia ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmiä sekä eläinten 
hyvinvointia koskevia järjestelmiä, 
jäljempänä ’ekojärjestelmät’, tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin. Yhden toiminta-alan 
ekojärjestelmien on oltava yhteensopivia 
toisen toiminta-alan tavoitteiden kanssa.
Jäsenvaltioiden on tarjottava laaja 
valikoima ekojärjestelmiä, jotta 
varmistetaan viljelijöille mahdollisuus 
osallistua ja jotta voidaan palkita erilaisia 
tavoitetasoja. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava siitä, että eri järjestelmät 
tarjoavat oheishyötyjä, edistävät 
synergiavaikutuksia ja painottavat 
yhdennettyä lähestymistapaa. 
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
pisteytys- tai luokitusjärjestelmiä 
johdonmukaisuuden ja tehokkaan 
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palkitsemisen edistämiseksi.
2. Jäsenvaltion on tuettava tässä 
tukitoimityypissä tosiasiallisia viljelijöitä, 
jos he sitoutuvat noudattamaan 
tukikelpoisilla hehtaareilla sitoumuksia, 
jotka koskevat ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä.

2. Jäsenvaltion on tuettava tässä 
tukitoimityypissä aktiivisia viljelijöitä tai 
viljelijäryhmiä, jos he sitoutuvat 
ylläpitämään ja toteuttamaan suotuisia 
käytäntöjä ja siirtymään sellaisiin 
maatalouskäytäntöihin ja -tekniikoihin 
sekä sertifioituihin järjestelmiin, jotka 
edistävät paremmin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteita sekä eläinten 
hyvinvointia, jotka on otettu käyttöön 28 a 
artiklan mukaisesti ja sisällytetty 28 b 
artiklassa tarkoitettuihin luetteloihin ja 
jotka on sovitettu kansallisiin tai 
alueellisiin erityistarpeisiin.

3. Jäsenvaltion on laadittava luettelo 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisista maatalouskäytännöistä.

3. Ekojärjestelmien tuki myönnetään 
vuotuisena maksuna tukikelpoista 
hehtaaria kohden ja/tai tilakohtaisena 
maksuna ja sitä myönnetään 
kannustinmaksuina, joiden määrä on 
suurempi kuin korvaus aiheutuneista 
lisäkustannuksista ja tulonmenetyksistä, 
ja ne voivat olla kiinteämääräisiä. Tuen 
määrä vaihtelee kunkin ekojärjestelmän 
tavoitetason mukaan ja määräytyy 
syrjimättömin perustein.

4. Nämä maatalouskäytännöt on 
suunniteltava siten, että ne täyttävät 
yhden tai useamman 6 artiklan 1 kohdan 
d, e ja f alakohdassa vahvistetun erityisen 
ympäristö- ja ilmastotavoitteen.
5. Tässä tukitoimityypissä jäsenvaltio 
voi myöntää tukea ainoastaan 
sitoumuksista, jotka
a) menevät pidemmälle kuin tämän 
osaston I luvun 2 jaksossa vahvistetut 
asiaankuuluvat lakisääteiset 
hoitovaatimukset ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset;
b) menevät pidemmälle kuin 
lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden 
käyttöä sekä eläinten hyvinvointia kokevat 
vähimmäisvaatimukset sekä muut 
kansallisessa ja unionin lainsäädännössä 
vahvistetut pakolliset vaatimukset;
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c) menevät pidemmälle kuin 4 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset;
d) eroavat sitoumuksista, joista 
myönnetään tukea 65 artiklan mukaisesti.
6. Ekojärjestelmien tuki myönnetään 
vuotuisena maksuna tukikelpoista 
hehtaaria kohden joko:
a) perustulotuen lisämaksuna, kuten 
tämän jakson 2 alajaksossa säädetään; tai
b) maksuina, joilla tuensaajille 
korvataan kokonaan tai osittain 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, joita 
aiheutuu 65 artiklan mukaisesti tehdyistä 
sitoumuksista.
7. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tämän artiklan mukaiset tukitoimet ovat 
yhdenmukaisia 65 artiklan mukaisten 
tukitoimien kanssa.
8. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi ekojärjestelmiä koskevilla 
muilla säännöillä.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1131

Tarkistus 1131
Peter Jahr
PPE-ryhmän puolesta
Maria Noichl
S&D-ryhmän puolesta
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
Renew-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
28 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 b artikla
Tukikelpoiset käytännöt ilmasto- ja 

ympäristöjärjestelmien sekä eläinten 
hyvinvointia koskevien järjestelmien 

puitteissa
1. Tämän tukitoimityypin kattamilla 
maatalouskäytännöillä on edistettävä 
yhden tai useamman 6 artiklan 1 kohdan 
d, e, f ja i alakohdassa vahvistetun 
erityistavoitteen saavuttamista ja samalla 
pidettävä yllä ja parannettava viljelijöiden 
taloudellista suorituskykyä 6 artiklan 1 
kohdan a ja b alakohdassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden mukaisesti.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen maatalouskäytäntöjen on 
katettava ainakin kaksi seuraavista 
ilmasto- ja ympäristötoimien aloista:
a) ilmastonmuutosta koskevat toimet, 
mukaan lukien maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
sekä hiilen sitoutumisen pitäminen 
nykytasolla ja/tai sen lisääminen;
b) toimet muiden päästöjen kuin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
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vähentämiseksi;
c) veden laadun suojelu tai 
parantaminen maatalousmailla ja 
vesivaroihin kohdistuvan paineen 
vähentäminen;
d) toimet, joilla vähennetään 
maaperän eroosiota, maaperän 
hedelmällisyyden parantaminen ja 
ravinnehuollon parantaminen sekä 
maaperän eliöstön ylläpitäminen ja 
ennallistaminen;
e) luonnon monimuotoisuuden 
suojelu, elinympäristöjen ja lajien 
säilyttäminen tai elvyttäminen, pölyttäjien 
suojelu ja maisemapiirteiden hoito, 
mukaan lukien uusien maisemapiirteiden 
luominen;
f) toimet, joilla edistetään torjunta-
aineiden, erityisesti ihmisten terveydelle 
tai luonnon monimuotoisuudelle riskin 
aiheuttavien torjunta-aineiden, kestävää 
käyttöä tai käytön vähentämistä;
g) alueiden varaaminen muiksi kuin 
tuottaviksi kohteiksi tai vyöhykkeiksi, 
joilla ei käytetä torjunta-aineita eikä 
lannoitteita;
h) toimet, joilla parannetaan eläinten 
hyvinvointia ja puututaan 
mikrobilääkeresistenssiin;
i) toimet, joilla vähennetään 
tuotantopanoksia ja parannetaan 
luonnonvarojen kestävää hoitoa, kuten 
täsmäviljely;
j) toimet, joilla parannetaan eläinten 
ja kasvien monimuotoisuutta, jotta ne 
kestävät paremmin tauteja ja 
ilmastonmuutosta;
3. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen maatalouskäytäntöjen on 
täytettävä seuraavat vaatimukset:
a) ne menevät pidemmälle kuin 
tämän osaston I luvun 2 jaksossa 
vahvistetut asiaankuuluvat lakisääteiset 
hoitovaatimukset ja maan hyvää 
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maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset;
b) ne menevät pidemmälle kuin 
eläinten hyvinvointia ja lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä muut unionin 
lainsäädännössä vahvistetut pakolliset 
vaatimukset;
c) ne menevät pidemmälle kuin 4 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset;
d) ne eroavat sitoumuksista, joista 
myönnetään tukea 65 artiklan mukaisesti, 
tai täydentävät niitä.
4. Komissio antaa viimeistään ... 
päivänä ...kuuta ... [kahden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] 138 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi ohjeellisella ei-
tyhjentävällä luettelolla, jossa luetellaan 
esimerkkejä tämän artiklan 1, 2 ja 3 
kohdan mukaisista eri tyyppisistä 
käytännöistä.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1132

Tarkistus 1132
Peter Jahr
PPE-ryhmän puolesta
Maria Noichl
S&D-ryhmän puolesta
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
Renew-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
28 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 c artikla
Kansalliset luettelot tukikelpoisista 

käytännöistä ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmien sekä eläinten 
hyvinvointia koskevien järjestelmien 

puitteissa
Jäsenvaltion on laadittava yhteistyössä 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
sidosryhmien kanssa kansallinen luettelo 
käytännöistä, joihin voidaan myöntää 
tukea osana 28 artiklassa tarkoitettuja 
ilmasto- ja ympäristöjärjestelmiä sekä 
eläinten hyvinvointia edistäviä 
järjestelmiä, ja se voi tätä varten 
hyödyntää 28 b artiklassa tarkoitetun 
ohjeellisen ei-tyhjentävän luettelon 
esimerkkejä tai esittää luettelossaan myös 
muita käytäntöjä, jotka täyttävät 28 b 
artiklassa säädetyt edellytykset, ottaen 
huomioon jäsenvaltion erityiset 
kansalliset tai alueelliset tarpeet 96 
artiklan mukaisesti.
Kansallisen luettelon on koostuttava 
monentyyppisistä muista kuin 
65 artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä 
tai toimenpiteistä, jotka ovat luonteeltaan 
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samanlaisia mutta joiden tavoitetaso on 
erilainen, 28 artiklan mukaisesti.
Jäsenvaltion on sisällytettävä näihin 
luetteloihin vähintään ekojärjestelmät, 
joilla otetaan käyttöön maatilojen 
kestävää ravinnehuoltoa koskeva väline ja 
tarvittaessa kosteikkojen ja turvemaiden 
asianmukainen hoito.
Direktiivin 92/43/ETY tai 2009/147/EY 
mukaisesti nimetyt alueet, joilla 
toteutetaan vastaavia toimia, katsotaan 
automaattisesti tukikelpoisiksi 
järjestelmän puitteissa.
Komissio hyväksyy kansalliset luettelot 
106 ja 107 artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen.
Komissio antaa jäsenvaltioille tarvittavaa 
opastusta kansallisten luetteloiden 
laatimisessa koordinoidusti 113 artiklassa 
tarkoitettujen eurooppalaisten ja 
kansallisten yhteisen maatalouspolitiikan 
verkostojen kanssa parhaiden käytäntöjen 
vaihdon edistämiseksi, tietopohjan 
parantamiseksi ja ratkaisujen 
löytämiseksi.
Kansallisia luetteloita arvioidessaan 
komissio ottaa erityisesti huomioon 
järjestelmien suunnittelun, todennäköisen 
tehokkuuden, käyttöasteen, vaihtoehtojen 
olemassaolon ja sen, miten ne edistävät 28 
a kohdassa tarkoitettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.
Komissio arvioi kansalliset luettelot 
kahden vuoden välein. Arviot asetetaan 
julkisesti saataville ja, jos luetteloa 
pidetään riittämättömänä tai siitä 
annetaan kielteinen arvio, jäsenvaltion on 
ehdotettava muutettua kansallista 
luetteloa ja järjestelmiä 106 ja 107 
artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Or. en


