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Ehdotus asetukseksi
65 artikla

Komission teksti Tarkistus

65 artikla 65 artikla

Ympäristö-, ilmasto- ja muut 
hoitositoumukset

Maatalouden ympäristökestävyys, 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 

sopeutumista koskevat toimenpiteet ja 
muut ympäristön kannalta suotuisat 

hoitositoumukset

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
ympäristö-, ilmasto- ja muihin 
hoitositoumuksiin tässä artiklassa säädetyin 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
kestäviin maatalouden 
ympäristökäytäntöihin, 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen, luonnonriskien 
hallinta mukaan lukien, ja muihin 
hoitositoumuksiin, kuten metsätalouteen, 
geenivarojen suojeluun ja parantamiseen 
sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, 
tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
täsmentämin edellytyksin.

2. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmaansa 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksia.

2. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmaansa 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksia.

3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea kaikilla 
alueillaan kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten erityistarpeidensa mukaisesti.

3. Jäsenvaltion on myönnettävä 
tämän tukitoimityypin mukaista tukea 
kaikilla alueillaan kansallisten, alueellisten 
tai paikallisten erityistarpeidensa 
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mukaisesti. Tuen enimmäismäärät 
vahvistetaan liitteessä IXa a.

4. Jäsenvaltion on myönnettävä tuet 
ainoastaan sellaisille viljelijöille ja muille 
tuensaajille, jotka tekevät vapaaehtoisesti 
6 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamisen kannalta 
hyödyllisinä pidettyjä hoitositoumuksia.

4. Jäsenvaltion on myönnettävä tuet 
ainoastaan sellaisille viljelijöille, 
viljelijäryhmille ja muille maankäyttäjille, 
jotka tekevät vapaaehtoisesti 6 artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen asiaankuuluvien 
erityistavoitteiden saavuttamisen kannalta 
hyödyllisinä pidettyjä hoitositoumuksia, 
kuten kosteikkojen ja eloperäisen maan 
asianmukainen suojelu. Etusijalle 
voidaan asettaa järjestelmät, jotka on 
suunnattu erityisesti paikallisten 
ympäristöolosuhteiden ja ympäristöön 
liittyvien tarpeiden käsittelyyn ja jotka 
edistävät tarvittaessa liitteessä XI 
esitetyssä lainsäädännössä asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista.

5. Tässä tukitoimityypissä jäsenvaltio 
voi myöntää tukea ainoastaan 
sitoumuksista, jotka

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;

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;

b) menevät pidemmälle kuin 
lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden 
käyttöä, eläinten hyvinvointia ja 
mikrobilääkeresistenssin ehkäisyä 
koskevat asiaankuuluvat 
vähimmäisvaatimukset sekä muut unionin 
lainsäädännössä vahvistetut 
asiaankuuluvat pakolliset vaatimukset;

c) menevät pidemmälle kuin 4 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset;

c) menevät pidemmälle kuin 4 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset;

d) eroavat sitoumuksista, joista 
myönnetään tukea 28 artiklan mukaisesti.

d) eroavat sitoumuksista tai 
täydentävät sitoumuksia, joista 
myönnetään tukea 28 artiklan mukaisesti, 
varmistaen samalla, että vältetään 
kaksinkertainen rahoitus.

6. Jäsenvaltion on korvattava 
tehdyistä sitoumuksista aiheutuvat 

6. Jäsenvaltion on korvattava 
tehdyistä sitoumuksista aiheutuvat 
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kustannukset ja tulonmenetykset 
tuensaajille. Tarvittaessa tukea voidaan 
myöntää myös transaktiokustannuksiin. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi myöntää tuen 
kiinteämääräisenä tai kertamaksuna 
yksikköä kohti. Tuet myönnetään 
vuosittain.

kustannukset ja tulonmenetykset 
tuensaajille. Jäsenvaltion on myös 
tarjottava taloudellinen kannustin 
tuensaajille ja tarvittaessa tukea voidaan 
myöntää myös transaktiokustannuksiin. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi myöntää tuen 
kiinteämääräisenä tai kertamaksuna 
yksikköä kohti eli joko pinta-alahehtaaria 
tai muuta tunnistettavaa yksikköä kohti 
sitoumuksen luonteen mukaan. 
Jäsenvaltio voi myöntää vuotuista tukea 
koko maatilan kattaville ohjelmille, joiden 
tavoitteena on viljelyjärjestelmien 
kokonaisvaltainen muuttaminen tässä 
kohdassa esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tuet myönnetään 
vuosittain.

6 a. Tuen määrä vaihtelee kunkin 
käytännön tai käytäntökokonaisuuden 
kestävyyttä koskevan tavoitetason mukaan 
ja määräytyy syrjimättömin perustein, 
jotta voidaan tarjota tehokas kannustin 
osallistumiselle. Jäsenvaltio voi myös 
eriyttää tuen tehdyistä sitoumuksista 
johtuvien, maataloustoimintaan 
vaikuttavien haittojen luonteen sekä 
erilaisten viljelyjärjestelmien mukaan.

7. Jäsenvaltio voi edistää ja tukea 
yhteisiä järjestelmiä ja tulosperusteisia 
maksujärjestelmiä kannustaakseen 
viljelijöitä parantamaan merkittävästi 
ympäristön laatua suuremmassa 
mittakaavassa ja mitattavissa olevalla 
tavalla.

7. Jäsenvaltio voi edistää ja tukea 
vapaaehtoisia yhteisiä järjestelmiä ja 
hoitositoumusten yhdistelmää paikallisesti 
johdettujen järjestelmien muodossa sekä 
tulosperusteisia maksujärjestelmiä, myös 
alueellisen lähestymistavan avulla, 
kannustaakseen viljelijöitä ja 
viljelijäryhmiä parantamaan merkittävästi 
ympäristön laatua suuremmassa 
mittakaavassa ja mitattavissa olevalla 
tavalla. Jäsenvaltion on ryhdyttävä 
kaikkiin tarvittaviin toimiin neuvonnan, 
koulutuksen ja tietämyksen siirron 
järjestämiseksi, jotta voidaan tukea 
tuotantojärjestelmää vaihtavia viljelijöitä.

8. Sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden 
ajaksi. Jäsenvaltio voi kuitenkin tiettyjen 
tavoiteltujen ympäristöhyötyjen 
saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi 

8. Sitoumukset on yleensä tehtävä 5–7 
vuoden ajaksi. Jäsenvaltio voi kuitenkin 
tiettyjen tavoiteltujen ympäristöhyötyjen 
saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi, myös 
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tarvittaessa määritellä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan tietyntyyppisille 
sitoumuksille pidemmän kestoajan, 
esimerkiksi sopimalla niiden voimassaolon 
jatkamisesta vuosittain ensimmäisen 
kauden päättymisen jälkeen. 
Asianmukaisesti perustelluissa 
poikkeustapauksissa ja uusille 
sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta, jäsenvaltio voi 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
määritellä lyhyemmän kestoajan.

huomioimalla metsätalouden 
pitkäaikaisen luonteen, tarvittaessa 
määritellä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan tietyntyyppisille 
sitoumuksille pidemmän kestoajan, 
esimerkiksi sopimalla niiden voimassaolon 
jatkamisesta vuosittain ensimmäisen 
kauden päättymisen jälkeen. 
Asianmukaisesti perustelluissa 
poikkeustapauksissa ja uusille 
sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta, jäsenvaltio voi 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
määritellä lyhyemmän kestoajan.

9. Jos tämän tukitoimityypin mukaista 
tukea myönnetään maatalouden ympäristö- 
ja ilmastositoumuksiin, sitoumuksiin, jotka 
koskevat siirtymistä asetuksessa (EY) 
N:o 834/2007 määriteltyihin 
luonnonmukaisen maatalouden 
käytäntöihin ja menetelmiin ja tällaisten 
käytäntöjen ja menetelmien ylläpitämistä, 
sekä metsätalouden ympäristö- ja 
ilmastopalveluihin, jäsenvaltion on 
vahvistettava hehtaarikohtainen tuki.

9. Jos tämän tukitoimityypin mukaista 
tukea myönnetään maatalouden ympäristö- 
ja ilmastositoumuksiin, mukaan lukien 
sitoumukset, jotka koskevat siirtymistä 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
määriteltyihin luonnonmukaisen 
maatalouden käytäntöihin ja menetelmiin 
ja tällaisten käytäntöjen ja menetelmien 
ylläpitämistä, integroitua torjuntaa, 
peltometsätalousjärjestelmien 
suojelemista sekä metsätalouden 
ympäristö- ja ilmastopalveluita, 
jäsenvaltion on vahvistettava 
hehtaarikohtainen tuki joko pinta-
alahehtaaria tai muuta tunnistettavaa 
yksikköä kohti sitoumuksen luonteen 
mukaan.

10. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tässä tukitoimityypissä toimia harjoittavilla 
henkilöillä on mahdollisuus saada tällaisten 
toimien toteuttamisen edellyttämää 
tietämystä ja tietoa.

10. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tässä tukitoimityypissä toimia harjoittavilla 
henkilöillä on mahdollisuus saada tällaisten 
toimien toteuttamisen edellyttämää 
relevanttia tietämystä ja tietoa ja että 
asianmukaista koulutusta ja 
asiantuntijuutta on saatavilla niille, jotka 
sitä haluavat, jotta voidaan tukea 
viljelijöitä, jotka sitoutuvat vaihtamaan 
tuotantojärjestelmää.

11. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tämän artiklan mukaiset tukitoimet ovat 
yhdenmukaisia 28 artiklan mukaisten 
tukitoimien kanssa.

11. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tämän artiklan mukaiset tukitoimet ovat 
yhdenmukaisia 28 artiklan mukaisten 
tukitoimien kanssa.
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86 artikla 86 artikla

Määrärahojen vähimmäis- ja 
enimmäismäärä

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.

2. 2.

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 35 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 
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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 IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava 68, 70, 71 ja 72 artiklan 
mukaisiin tukitoimiin, joilla pyritään 
älykkään, kestävän ja monipuolisen 
maatalousalan kehittämistä edistäviin 
erityistavoitteisiin, sellaisina kuin ne 
määritellään tämän asetuksen 6 artiklan 
1 kohdan a, b ja c alakohdassa.

3. 3.

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 

4. Jäsenvaltion on varattava 
vähintään liitteessä X vahvistetut määrät 
27 artiklassa säädettyyn nuorten 
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”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:

viljelijöiden täydentävään tulotukeen.

a) 27 artiklassa säädetty nuorten 
viljelijöiden täydentävä tulotuki;
b) 69 artiklassa tarkoitettu nuorten 
viljelijöiden tilanpidon aloittaminen.

4 a. Jäsenvaltion on varattava vähintään 
60 prosenttia liitteessä VII vahvistetuista 
määristä
a) III osaston II luvun 2 alajaksossa 
tarkoitettuun kestävyysperusteiseen 
perustulotukeen;
b) III osaston II luvun 2 jakson 3 
alajaksossa tarkoitettuun 
uudelleenjakotukeen;
c) III osaston II luvun 2 jakson 1 
alajaksossa tarkoitettuihin 
tuotantosidonnaisen tulotuen tukitoimiin;
d) III osaston III luvun 7 jaksossa 
tarkoitettuihin muiden alojen 
tukitoimityyppeihin.
Edellä esitetystä poiketen, jos jäsenvaltio 
soveltaa 90 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa 
säädettyä mahdollisuutta ensimmäisen 
alakohdan nojalla varattuun määrään, se 
voi alentaa ensimmäisen alakohdan 
nojalla vahvistamaansa 
vähimmäismäärää korotetulla määrällä.
4 b. Vähintään 6 prosenttia liitteessä VII 
vahvistetuista määristä on varattava 
26 artiklassa tarkoitetun 
uudelleenjakotuen tukemiseen.
4 c. Vähintään 30 prosenttia liitteessä VII 
vuosiksi 2023–2027 vahvistetuista 
kokonaismäärärahoista on varattava 28 
artiklassa tarkoitettuihin ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmiin sekä eläinten 
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hyvinvointia edistäviin järjestelmiin.
Jäsenvaltio voi varata kullekin 
kalenterivuodelle erisuuruisia määriä alle 
tai yli ensimmäisen virkkeen nojalla 
vahvistamansa prosenttiosuuden, 
edellyttäen, että kaikkien vuosittaisten 
määrien summa vastaa kyseistä 
prosenttiosuutta.
Edellä esitetystä poiketen, jos jäsenvaltio 
soveltaa 90 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa 
säädettyä mahdollisuutta 28 artiklan 
nojalla varattuun määrään, se voi alentaa 
ensimmäisen alakohdan nojalla 
vahvistamaansa vähimmäismäärää 
korotetulla määrällä.

5. 5.

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 korottaakseen 
82 artiklan 6 kohdassa vahvistettua 
enimmäisosuutta, jos kyseinen osuus ei 
riitä III osaston III luvun 7 jakson 
mukaisten 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 
hakuvuoden 2018 osalta vapaaehtoiseen 
tuotantosidonnaiseen tukeen hyväksymää 
prosenttiosuutta.

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 
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 

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

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 määritellyllä tavalla, 
kun osallisina on viljelijöiden yhteisöjä, 
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 A8-0200/1135

Tarkistus 1135
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
87 artikla

Komission teksti Tarkistus

87 artikla 87 artikla

Ilmastomenojen seuraaminen Ilmastomenojen seuraaminen

1. Komissio arvioi jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen perusteella 
käyttämällä yksinkertaisia ja yhteisiä 
menetelmiä, miten toimintapolitiikalla 
edistetään ilmastonmuutoksen liittyviä 
tavoitteita.

1. Komissio arvioi jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen perusteella 
käyttämällä kansainvälisesti tunnustettuja 
yhteisiä menetelmiä, miten 
toimintapolitiikalla edistetään 
ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita.

2. Vaikutus menotavoitteeseen on 
arvioitava soveltamalla erityisiä 
määriteltyjä painotuskertoimia, jotka on 
eriytetty sen mukaan, edistetäänkö tuella 
merkittävästi vai kohtalaisesti 
ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita. 
Painotuskertoimet ovat seuraavat: a) 40 
prosenttia, kun kyseessä ovat III osaston 
II luvun II jakson 2 ja 3 alajaksossa 
tarkoitetun kestävyysperusteisen 
perustulotuen ja täydentävän tulotuen 
menot;
b) 100 prosenttia, kun kyseessä ovat 
III osaston II luvun II jakson 4 
alajaksossa tarkoitettujen ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmien menot;
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c) 100 prosenttia, kun kyseessä ovat 
86 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen tukitoimien 
menot;
d) 40 prosenttia, kun kyseessä ovat 66 
artiklassa tarkoitetuista luonnonhaitoista 
tai muista aluekohtaisista haitoista 
aiheutuvat menot.

2 a. Komissio kehittää tieteeseen 
perustuvia ja kansainvälisesti 
tunnustettuja yhteisiä menetelmiä, jotta 
voidaan seurata tarkemmin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin, luonnon 
monimuotoisuus mukaan lukien, liittyviä 
menoja, ja arvioi eri tukitoimityyppien 
arvioitua vaikutusta 139 a artiklassa 
tarkoitetussa väliarvioinnissa.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1136

Tarkistus 1136
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
90 artikla

Komission teksti Tarkistus

90 artikla 90 artikla

Joustovara suorien tukien määrärahojen ja 
maaseuturahaston määrärahojen välillä

Joustovara suorien tukien määrärahojen ja 
maaseuturahaston määrärahojen välillä

1. Osana 106 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua ehdotusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaksi jäsenvaltio voi 
päättää siirtää:

1. Osana 106 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua ehdotusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaksi jäsenvaltio voi 
päättää siirtää:

a) enintään 15 prosenttia liitteessä IV 
vahvistetuista jäsenvaltion suorien tukien 
määrärahoista liitteessä VI vahvistettujen 
kalenterivuosien 2021–2026 puuvillan 
määrärahojen vähentämisen jälkeen 
jäsenvaltion varainhoitovuosien 2022–
2027 maaseuturahaston määrärahoihin; tai

a) enintään 12 prosenttia liitteessä IV 
vahvistetuista jäsenvaltion suorien tukien 
kokonaismäärärahoista liitteessä VI 
vahvistettujen kalenterivuosien 2023–2026 
puuvillan määrärahojen vähentämisen 
jälkeen jäsenvaltion varainhoitovuosien 
2024–2027 maaseuturahaston 
määrärahoihin, edellyttäen, että jäsenvaltio 
käyttää vastaavan korotuksen 65 
artiklassa tarkoitettuihin maatalouden 
ympäristötukitoimiin, joiden tuensaajia 
ovat viljelijät; tai

b) enintään 15 prosenttia jäsenvaltion 
varainhoitovuosien 2022–2027 
maaseuturahaston määrärahoista 
jäsenvaltion liitteessä IV vahvistettuihin 
kalenterivuosien 2021–2026 suorien tukien 
määrärahoihin.

b) enintään 5 prosenttia jäsenvaltion 
varainhoitovuosien 2024–2027 
maaseuturahaston määrärahoista 
jäsenvaltion liitteessä IV vahvistettuihin 
kalenterivuosien 2023–2026 suorien tukien 
määrärahoihin, edellyttäen, että vastaava 
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korotus kohdennetaan 28 artiklan 
mukaisiin toimiin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
siirtoa jäsenvaltion suorien tukien 
määrärahoista maaseuturahastoa 
koskeviin määrärahoihin voidaan 
prosenttimääräisesti korottaa:

Poiketen siitä, mitä edellisen alakohdan b 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot, 
joiden kansallinen keskimääräinen määrä 
hehtaaria kohden on alle unionin 
keskiarvon, voivat siirtää enintään 12 
prosenttia maaseuturahaston 
määrärahoista suorien tukien 
määrärahoihinsa. Siirrettävä määrä ei 
kuitenkaan saa olla suurempi kuin on 
tarpeen, jotta jäsenvaltion kansallinen 
keskimääräinen määrä hehtaaria kohden 
saadaan vastaamaan unionin keskiarvoa. 
Siirrettävä määrä on kohdennettava 
kokonaisuudessaan 28 artiklassa 
tarkoitettuihin tukitoimiin.

a) enintään 15 prosenttiyksikköä 
edellyttäen, että jäsenvaltio käyttää 
vastaavan maaseuturahastosta 
rahoitettavien tukitoimien määrärahojen 
korotuksen tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e 
ja f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;
b) enintään 2 prosenttiyksikköä 
edellyttäen, että jäsenvaltio käyttää 
vastaavan korotuksen 86 artiklan 4 
kohdan b alakohdan mukaisesti.

Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti siirretyt suorien tukien 
määrärahat voidaan vähentää joko 86 
artiklan 4 kohdan a tai c alakohdan 
rahoitusosuudesta tai näistä molemmista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
päätöksissä on vahvistettava 1 kohdassa 
tarkoitettu prosenttiosuus, joka voi 
vaihdella kalenterivuosittain.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
päätöksissä on vahvistettava 1 kohdassa 
tarkoitettu prosenttiosuus, joka voi 
vaihdella kalenterivuosittain.

3. Jäsenvaltiot voivat vuonna 2023 
tarkistaa 1 kohdassa tarkoitettuja 
päätöksiään osana 107 artiklassa 
tarkoitettua YMP:n 
strategiasuunnitelmansa muutospyyntöä.

3. Jäsenvaltiot voivat vuonna 2024 
tarkistaa 1 kohdassa tarkoitettuja 
päätöksiään osana 107 artiklassa 
tarkoitettua YMP:n 
strategiasuunnitelmansa muutospyyntöä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 
kohdassa tarkoitetut päätöksensä sekä 15 
artiklan ja 26 artiklan soveltamista 
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koskevat päätöksensä komissiolle 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1137

Tarkistus 1137
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
107 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

107 a artikla
YMP:n strategiasuunnitelman 

uudelleentarkastelu
Jäsenvaltioiden on 31 päivään joulukuuta 
2025 mennessä tarkasteltava uudelleen 
strategiasuunnitelmaansa 
varmistaakseen, että se on sovellettavan 
unionin ilmasto- ja 
ympäristölainsäädännön mukainen, ja 
toimitettava mahdolliset 
strategiasuunnitelman muutospyynnöt 
komissiolle.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1138

Tarkistus 1138
Peter Jahr
PPE-ryhmän puolesta
Maria Noichl
S&D-ryhmän puolesta
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Jan Huitema

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
139 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

139 a artikla
Väliarviointi

1. Komissio suorittaa viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2025 YMP:n 
väliarvioinnin ja antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jotta voidaan arvioida uuden 
täytäntöönpanomallin toteutusta 
jäsenvaltioissa ja mukauttaa 87 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettuihin uusiin 
menetelmiin perustuvan ilmastomenojen 
seurannan painotuskertoimia, ja esittää 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.
2. Sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltioiden strategiasuunnitelmat ovat 
unionin ilmasto- ja 
ympäristölainsäädännön mukaisia, 1 
kohdassa tarkoitetussa väliarvioinnissa 
otetaan huomioon tuolloin voimassa oleva 
asiaankuuluva lainsäädäntö.

Or. en


