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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

4 YMP:n strategiasuunnitelmissa 
esitettävät määritelmät

4 YMP:n strategiasuunnitelmissa 
esitettävät määritelmät

1. Jäsenvaltion on esitettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan 
maataloustoimintojen, maatalousmaan, 
tukikelpoisen hehtaarin, tosiasiallisen 
viljelijän ja nuoren viljelijän määritelmät:

1. Jäsenvaltion on esitettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan 
maataloustoimintojen, maatalousmaan, 
tukikelpoisen hehtaarin, aktiiviviljelijän, 
nuoren viljelijän ja uuden viljelijän 
määritelmät:

a) ’maataloustoiminta’ on 
määriteltävä siten, että se sisältää paitsi 
SEUT-sopimuksen liitteessä I lueteltujen 
maataloustuotteiden tuottamisen, mukaan 
lukien puuvilla ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, myös maatalousmaan 
säilyttämisen sellaisessa kunnossa, että se 
soveltuu laitumeksi tai viljelyyn ilman, että 
sitä olisi valmisteltava muutoin kuin 
tavanomaisilla maatalousmenetelmillä ja -
koneilla;

a) ’maataloustoiminta’ on 
määriteltävä siten, että se sisältää paitsi 
SEUT-sopimuksen liitteessä I lueteltujen 
maataloustuotteiden tuottamisen, mukaan 
lukien puuvilla ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, myös maatalousmaan 
säilyttämisen sellaisessa kunnossa, että se 
soveltuu laitumeksi tai viljelyyn ilman, että 
sitä olisi valmisteltava muutoin kuin 
tavanomaisilla maatalousmenetelmillä ja -
koneilla;

b) ’maatalousmaa’ on määriteltävä 
siten, että se koostuu peltoalasta, pysyvistä 
viljelykasveista ja pysyvästä nurmesta. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä ilmaisut 
’peltoala’, ’pysyvät viljelykasvit’ ja 
’pysyvä nurmi’ seuraavan kehyksen sisällä:

b) ’maatalousmaa’ on määriteltävä 
siten, että se koostuu peltoalasta, pysyvistä 
viljelykasveista, pysyvästä nurmesta ja 
peltometsäviljelyjärjestelmistä. 
Maisemapiirteitä pidetään 
maatalousmaan osatekijöinä. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä ilmaisut 
’peltoala’, ’pysyvät viljelykasvit’, ’pysyvä 
nurmi’ ja ’peltometsäviljelyjärjestelmä’ 
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seuraavan kehyksen sisällä:

i) ’peltoala’ on kasvien tuotantoa 
varten viljeltyä maata tai viljelyyn 
käytettävissä olevaa kesantomaata, mukaan 
lukien neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1257/199928 22, 23 ja 24 artiklan, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/200529 
39 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
28 artiklan tai tämän asetuksen 65 artiklan 
mukaisesti kesannoidut alat;

i) ’peltoala’ on kasvien tuotantoa 
varten viljeltyä maata tai viljelyyn 
käytettävissä olevaa kesantomaata, ja se 
voi sisältää yhdistelmän viljelykasveja ja 
puita ja/tai pensaita ja muodostaa näin 
peltometsäviljelyjärjestelmän, mukaan 
lukien neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1257/199928 22, 23 ja 24 artiklan, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/200529 
39 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
28 artiklan tai tämän asetuksen 65 artiklan 
mukaisesti kesannoidut alat;

ii) ’pysyvät viljelykasvit’ ovat 
viljelykiertoon kuulumattomia kasveja, 
jotka ovat muita kuin pysyvää nurmea ja 
pysyvää laidunta, joihin maata käytetään 
viiden vuoden ajan tai pidempään ja joista 
saadaan toistuvia satoja, mukaan lukien 
taimitarhat ja lyhytkiertoinen energiapuu;

ii) ’pysyvät viljelykasvit’ ovat 
viljelykiertoon kuulumattomia kasveja, 
jotka ovat muita kuin pysyvää nurmea ja 
pysyvää laidunta, joihin maata käytetään 
viiden vuoden ajan tai pidempään ja joista 
saadaan toistuvia satoja, mukaan lukien 
taimitarhat – jäsenvaltioiden harkinnan 
mukaan muovitetuissa kasvatusastioissa 
kasvavat kasvit mukaan lukien – ja 
lyhytkiertoinen energiapuu;

iii) ’pysyvä nurmi ja pysyvä laidun’ 
(joita yhdessä kutsutaan ’pysyväksi 
nurmeksi’) ovat maata, joka ei kuulu tilan 
viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen 
ja jota käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luonnollisesti (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä). Siihen voi 
sisältyä muitakin lajeja, kuten pensaita 
ja/tai puita, jotka voivat olla laidunnettavia 
tai tuottaa rehua;

iii) ’pysyvä nurmi ja pysyvä laidun’ 
(joita yhdessä kutsutaan ’pysyväksi 
nurmeksi’) tarkoittavat maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luonnollisesti (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen ja, jos jäsenvaltio niin 
päättää, jota ei ole kynnetty vähintään 
viiteen vuoteen; siihen voi sisältyä 
muitakin lajeja, kuten pensaita ja/tai puita, 
jotka voivat olla laidunnettavia ja, jos 
jäsenvaltio niin päättää, muitakin lajeja, 
kuten pensaita ja/tai puita, joista voidaan 
tuottaa rehua, edellyttäen, että heinäkasvit 
ja muut nurmirehukasvit ovat 
enemmistönä.
Jos jäsenvaltio niin päättää, 
viljelykierroksi voidaan myös katsoa 
tuoreen nurmirehun lajikkeen 
vaihtaminen, mikäli kylvettäessä 
käytetään erilaista lajikkeiden seosta kuin 
edellisellä kylvökerralla.
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Jäsenvaltio voi myös päättää, että 
pysyvänä nurmena pidetään
i) maata, joka on laidunnettavaa ja joka 
on osa vakiintunutta paikallista 
käytäntöä, jossa heinäkasvit ja muut 
nurmirehukasvit eivät perinteisesti ole 
vallitsevina laidunmailla; ja/tai
ii) maata, joka on laidunnettavaa ja jossa 
heinäkasvit ja muut nurmirehukasvit 
eivät ole vallitsevina tai niitä ei ole 
ollenkaan laidunmailla ja johon voi 
sisältyä pensaita ja/tai puita ja muitakin 
eläinten ravintonaan käyttämiä kasveja ja 
kasvinosia (lehtiä, kukkia, varsia, 
hedelmiä); iii a) 
’peltometsäviljelyjärjestelmä’ tarkoittaa 
maankäyttöjärjestelmää, jossa 
kasvatetaan puita ja viljellään maata 
samalla maa-alueella;
iii a) ’lyhytikäinen nurmi’ on 
määriteltävä heinäkasveiksi tai 
ruohomaisiksi lajeiksi, joita on viljelty 
peltoalalla alle viiden vuoden ajan 
yhtäjaksoisesti tai yli viisi vuotta, jos 
peltoaluetta kynnetään ja kylvetään 
uudelleen;

c) suorien tukien muodossa olevissa 
tukitoimissa ’tukikelpoinen hehtaari’ on 
määriteltävä niin, että se sisältää tilan 
maatalousmaan,

c) suorien tukien muodossa olevissa 
tukitoimissa ’tukikelpoinen hehtaari’ on 
määriteltävä niin, että se sisältää tilan 
maatalousmaan, mukaan lukien 
liikutettavat tai kiinteät tilapäiset tekniset 
järjestelyt ja laitteet, erityisesti tilan 
sisäiset tiet ja juottolaitteet, sekä 
pyöräpaalit ja kosteikkoviljelyssä 
käytettävät kosteikkoalueet, 

i) jota käytetään maataloustoimintaan 
sinä vuonna, jolle haetaan tukea, tai jos 
aluetta käytetään myös muuhun kuin 
maataloustoimintaan, sitä käytetään 
pääasiassa maataloustoimintaan ja se on 
viljelijän käytössä. Asianmukaisesti 
perustelluista ympäristösyistä 
tukikelpoisiin hehtaareihin voidaan 
sisällyttää myös tietyt alat, joita käytetään 
maataloustoimintaan ainoastaan joka 
toinen vuosi;

i) jota käytetään maataloustoimintaan 
sinä vuonna, jolle haetaan tukea, tai jos 
aluetta käytetään myös muuhun kuin 
maataloustoimintaan, sitä käytetään 
pääasiassa maataloustoimintaan ja se on 
viljelijän käytössä. Asianmukaisesti 
perustelluista ympäristöön, biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ilmastoon 
liittyvistä syistä tukikelpoisiin hehtaareihin 
voidaan sisällyttää myös tietyt alat, joita 
käytetään maataloustoimintaan ainoastaan 
joka kolmas vuosi;
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i a) joka voi jäsenvaltion niin 
päättäessä sisältää maisemapiirteitä ja 
osatekijöitä, mukaan lukien puiden, 
pensaiden, metsäsaarekkeiden ja 
kosteikkojen kaltaiset biotoopit, 
edellyttäen, että niiden osuus on enintään 
kolmasosa kunkin viljelylohkon pinta-
alasta asetuksen EU .../... 
[horisontaaliasetus] 63 artiklan 4 
kohdassa määritellyllä tavalla;

joka on antanut oikeuden tämän asetuksen 
III osaston II luvun 2 jakson 2 alajakson tai 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 III 
osastossa säädetyn perustukijärjestelmän 
tai yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 
mukaisiin maksuihin ja joka

minkä tahansa tilan alueen, joka on 
antanut oikeuden tämän asetuksen III 
osaston II luvun 2 jakson 2 alajakson tai 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 III 
osastossa säädetyn perustukijärjestelmän 
tai yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 
mukaisiin maksuihin ja joka

– ei enää täytä asetuksen (EU) N:o 
1307/2013 a alakohdan mukaista 
tukikelpoisen hehtaarin määritelmää 
direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY tai 
direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanon 
vuoksi,

– ei ole jäsenvaltion määritelmän 
mukaan tukikelpoista maata tämän 
kohdan i ja i a alakohdan perusteella

– direktiivien 92/43/ETY ja 
2009/147/EY tai direktiivin 2000/60/EY 
täytäntöönpanon vuoksi,
– sellaisten alueeseen kuuluvien 
toimenpiteiden vuoksi, joilla edistetään 
niiden tavoitteiden saavuttamista, jotka 
koskevat ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
ja ilmastonmuutokseen sopeutumista, 
ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta 
ja joista säädetään tämän asetuksen 6 
artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa; 
tällaisia alueita voi käyttää 
kosteikkoviljelyssä;

– on metsitetty yksittäisen viljelijän 
sitoumuksen ajaksi asetuksen (EY) 
N:o 1257/1999 31 artiklan, asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 43 artiklan, asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 22 artiklan taikka sellaisen 
kansallisen järjestelmän mukaisesti, jonka 
ehdot ovat asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
43 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan tai asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 22 artiklan tai tämän 
asetuksen 65 tai 67 artiklan mukaiset,

– on metsitetty yksittäisen viljelijän 
sitoumuksen ajaksi asetuksen (EY) 
N:o 1257/1999 31 artiklan, asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 43 artiklan, asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 22 artiklan taikka sellaisen 
kansallisen järjestelmän mukaisesti, jonka 
ehdot ovat asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
43 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan tai asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 22 artiklan tai tämän 
asetuksen 65 tai 67 artiklan mukaiset. 
Jäsenvaltio voi vahvistaa edellytykset, 
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joilla metsitetty maa voidaan laskea 
mukaan yksityisellä tai kansallisella 
rahoituksella, jolla edistetään yhtä tai 
useampaa ympäristöön, luonnon 
monimuotoisuuteen ja ilmastoon liittyvää 
erityistavoitetta,

– on kesannoitu yksittäisen viljelijän 
sitoumuksen ajaksi asetuksen (EY) 
N:o 1257/1999 22, 23 ja 24 artiklan, 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 39 artiklan, 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan 
tai tämän asetuksen 65 artiklan mukaisesti.

– on kesannoitu yksittäisen viljelijän 
sitoumuksen ajaksi asetuksen (EY) 
N:o 1257/1999 22, 23 ja 24 artiklan, 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 39 artiklan, 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan 
tai tämän asetuksen 65 artiklan mukaisesti.

Hampun tuotantoon käytetyt alat ovat 
tukikelpoisia vain, jos käytettyjen 
lajikkeiden tetrahydrokannabinolipitoisuus 
on enintään 0,2 prosenttia;

Hampun tuotantoon käytetyt alat ovat 
tukikelpoisia vain, jos käytettyjen 
lajikkeiden tetrahydrokannabinolipitoisuus 
on enintään 0,3 prosenttia.

d) ’tosiasiallinen viljelijä’ on 
määriteltävä tavalla, jolla varmistetaan, että 
tulotukea ei myönnetä niille viljelijöille, 
joiden maataloustoiminta on vain 
vähäinen osa heidän koko taloudellista 
toimintaansa tai joiden pääasiallinen 
liiketoiminta ei ole maatalouden 
harjoittaminen, tämän kuitenkaan 
estämättä tuen myöntämistä useampaa 
toimintaa harjoittaville viljelijöille. 
Määritelmän avulla on pystyttävä 
määrittämään, ketkä viljelijät eivät ole 
tosiasiallisia viljelijöitä, käyttäen 
perusteena esimerkiksi tuloharkintaa, tilan 
työvoimapanoksia, yrityksen toimialaa 
ja/tai rekistereissä oloa;

d) ’aktiiviviljelijä’ on määriteltävä 
sellaisella tavalla, jolla varmistetaan, että 
tulotukea myönnetään vain luonnollisille 
henkilöille tai oikeushenkilöille tai 
luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmille, jotka 
harjoittavat vähintään vähimmäistason 
maataloustoimintaa ja jotka tuottavat 
julkishyödykkeitä YMP:n 
strategiasuunnitelman tavoitteiden 
mukaisesti, tämän kuitenkaan estämättä 
tuen myöntämistä useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, erityisesti osa-
aikaisille viljelijöille, osittaisille 
kotitarveviljelijöille ja luonnonarvoltaan 
merkittävälle maataloudelle.
Määritelmässä on joka tapauksessa 
säilytettävä unionin perhetilamalli, jossa 
tilat voivat olla yksittäisiä tai 
yhteenliittymiin kuuluvia, eikä niiden 
koolla ole merkitystä, ja määritelmässä 
voidaan ottaa huomioon tarvittaessa 
SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 
määriteltyjen alueiden erityispiirteet.
Määritelmän avulla varmistetaan, että 
tukia ei myönnetä sellaiselle 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle taikka 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden 
ryhmälle, joka hallinnoi lentoasemia, 
rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, 
kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä 
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tai vapaa-ajan alueita. Jäsenvaltio voi 
päättää lisätä tähän luetteloon muita 
samankaltaisia muuta kuin 
maataloustoimintaa harjoittavia yrityksiä 
tai muuta kuin maataloustoimintaa tai 
peruuttaa tällaiset lisäykset ja voi jättää 
tämän määritelmän ulkopuolelle 
maataloustuotteiden laajamittaista 
jalostusta harjoittavat henkilöt tai 
yritykset lukuun ottamatta tällaista 
jalostustoimintaa harjoittavia viljelijöiden 
ryhmiä.
Mikäli YMP:n tuensaaja on osa 
suurempaa rakennetta, jonka ensisijainen 
toiminta ei ole maataloustoimintaa, tämän 
on oltava avointa.
Laatiessaan määritelmää jäsenvaltion on
i) sovellettava puolueettomin ja 
syrjimättömin perustein yhtä tai 
useampaa osatekijää, kuten tuloharkintaa, 
tilan työvoimapanoksia, yrityksen 
toimialaa, maataloustoiminnan 
harjoittamisen vähimmäistason 
perustetta, asianmukaista kokemusta, 
koulutusta ja/tai osaamista ja/tai niiden 
olemista maataloustoimintaa koskevissa 
kansallisissa rekistereissä;
ii) vahvistettava kansallisten tai 
alueellisten erityispiirteidensä perusteella 
suorien tukien määrä, joka on enintään 
5 000 euroa ja jonka mukaan viljelijöitä, 
jotka harjoittavat vähintään 
vähimmäistason maataloustoimintaa ja 
tuottavat julkishyödykkeitä, on joka 
tapauksessa pidettävä aktiiviviljelijöinä;

e) ’nuori viljelijä’ on määriteltävä 
siten, että määritelmä sisältää

e) ’nuori viljelijä’ on määriteltävä 
siten, että määritelmä sisältää ikärajan, 
joka on enintään 40 vuotta ja

i) yläikärajan, joka saa olla enintään 
40 vuotta;
ii) edellytykset ’tilan pääasiallisena 
yrittäjänä’ olemiselle;

ii) edellytykset ’tilan pääasiallisena 
yrittäjänä’ olemiselle;

iii) tarvittavan koulutuksen ja/tai 
taidot.

iii) asianmukaisen koulutuksen ja/tai 
taidot.
Arvioitaessa tilan pääasiallisen yrittäjän 
edellytyksien täyttymistä jäsenvaltiot 
ottavat huomioon 
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kumppanuusjärjestelyjen erityispiirteet;
e a) ’uusi viljelijä’ on määriteltävä 
siten, että määritelmä sisältää
i) edellytykset ’tilan pääasiallisena 
yrittäjänä’ olemiselle;
ii) asianmukaisen koulutuksen ja/tai 
taidot;
iii) ikärajan, jonka on oltava yli 40 vuotta.
Tämän määritelmän mukaista ’uutta 
viljelijää’ ei voida hyväksyä e alakohdassa 
määritellyksi nuoreksi viljelijäksi.

2. Kansanterveyden suojelemiseksi 
siirretään komissiolle valta antaa 138 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
tämän asetuksen täydentämiseksi 
säännöillä, joilla asetetaan tukien 
myöntämisen edellytykseksi tiettyjen 
hamppulajikkeiden varmennettujen 
siementen käyttö sekä menetelmä 
hamppulajikkeiden määrittämiseksi ja 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitetun 
tetrahydrokannabinolipitoisuuden 
tarkastamiseksi.

2. Kansanterveyden suojelemiseksi 
siirretään komissiolle valta antaa 138 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
tämän asetuksen täydentämiseksi 
säännöillä, joilla asetetaan tukien 
myöntämisen edellytykseksi tiettyjen 
hamppulajikkeiden varmennettujen 
siementen käyttö sekä menetelmä 
hamppulajikkeiden määrittämiseksi ja 
tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetun 
tetrahydrokannabinolipitoisuuden 
tarkastamiseksi.

_________________ _________________
28 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, 
annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, 
Euroopan maatalouden ohjaus- ja 
tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun 
kehittämiseen ja tiettyjen asetusten 
muuttamisesta ja kumoamisesta (EYVL L 
160, 26.6.1999, s. 80).

28 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, 
annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, 
Euroopan maatalouden ohjaus- ja 
tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun 
kehittämiseen ja tiettyjen asetusten 
muuttamisesta ja kumoamisesta (EYVL L 
160, 26.6.1999, s. 80).

29 Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, 
annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 
277, 21.10.2005, s. 1).

29 Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, 
annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 
277, 21.10.2005, s. 1).

Or. en
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

5 Yleiset tavoitteet 5 Yleiset tavoitteet

Maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston tuella pyritään 
jatkossakin parantamaan maatalouden, 
elintarvikealan ja maaseutualueiden 
kestävää kehitystä ja edistämään 
seuraavien yleistavoitteiden saavuttamista:

SEUT-sopimuksen 39 artiklassa 
vahvistettujen YMP:n tavoitteiden 
yhteydessä maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston tuella pyritään 
jatkossakin parantamaan maatalouden, 
elintarvikealan ja maaseutualueiden 
kestävää kehitystä ja edistämään 
seuraavien talous-, ympäristö- ja 
sosiaalialan yleistavoitteiden 
saavuttamista:

a) edistetään älykästä, kestävää ja 
monipuolista maatalousalaa, jolla 
varmistetaan elintarviketurva;

a) edistetään nykyaikaista, 
kilpailukykyistä, kestävää ja monipuolista 
maatalousalaa, jolla varmistetaan pitkän 
aikavälin elintarviketurva ja turvataan 
samalla perhetilojen malli;

b) tuetaan ympäristönhoitoa ja 
ilmastotoimia ja edistetään unionin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteita;

b) tuetaan ja parannetaan 
ympäristönsuojelua, luonnon 
monimuotoisuutta ja ilmastoa koskevia 
toimia ja edistetään unionin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamista;

c) lujitetaan maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

c) lujitetaan maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta, jotta voidaan 
edistää työpaikkojen luomista ja 
säilyttämistä takaamalla viljelijöiden 
riittävät tulot, pyrkimällä saavuttamaan 
koko maatalousväestön kohtuullinen 
elintaso ja torjumalla maaseudun 
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väestökatoa keskittyen erityisesti 
harvemmin asuttuihin ja vähemmän 
kehittyneisiin alueisiin ja tasapainoiseen 
alueelliseen kehitykseen.

Näitä tavoitteita täydennetään 
monialaisella tavoitteella, jossa 
päämääränä on alan uudenaikaistaminen 
edistämällä ja jakamalla tietämystä, 
innovointia ja digitalisointia 
maataloudessa ja maaseutualueilla sekä 
edistämällä niiden käyttöä.

Näitä tavoitteita täydennetään ja 
yhdistetään toisiinsa monialaisella 
tavoitteella, jossa päämääränä on alan 
uudenaikaistaminen varmistamalla, että 
viljelijät saavat tutkimustietoa ja 
koulutusta, voivat osallistua tietämyksen 
jakamiseen, saavat 
tietämyksensiirtopalveluja ja voivat 
osallistua innovointiin ja digitalisointiin 
maataloudessa ja maaseutualueilla, sekä 
edistämällä niiden käyttöä.

Or. en



AM\1216065FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

16.10.2020 A8-0200/1150

Tarkistus 1150
Peter Jahr
PPE-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
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Näihin yleistavoitteisiin pyritään 
seuraavien erityistavoitteiden avulla:

1. Näihin yleistavoitteisiin pyritään 
seuraavien erityistavoitteiden avulla:

a) annetaan tukea riittävien 
maataloustulojen ja maatilojen 
selviytymiskyvyn varmistamiseksi koko 
unionin alueella, jotta saataisiin 
parannettua elintarviketurvaa;

a) annetaan tukea riittävien 
maataloustulojen ja maatilojen 
selviytymiskyvyn varmistamiseksi koko 
unionin alueella, jotta saataisiin 
parannettua elintarviketurvaa;

b) parannetaan 
markkinasuuntautuneisuutta ja 
kilpailukykyä, mukaan lukien 
kiinnittämällä enemmän huomiota 
tutkimukseen, teknologiaan ja 
digitalisointiin;

b) parannetaan 
markkinasuuntautuneisuutta ja 
kilpailukykyä, mukaan lukien 
kiinnittämällä enemmän huomiota 
tutkimukseen, teknologiaan ja 
digitalisointiin;

c) parannetaan viljelijöiden asemaa 
arvoketjussa;

c) parannetaan viljelijöiden asemaa 
arvoketjussa;

d) edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista sekä kestävää energiaa;

d) edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista vähentämällä maatalous- ja 
elintarvikealan kasvihuonekaasupäästöjä 
muun muassa tehostamalla hiilinieluja, 
hiilen sitoutumista ja varastointia sekä 
käyttämällä kestävää energiaa varmistaen 
samalla elintarviketurvan ja metsien 
kestävän hoidon sekä suojelun Pariisin 
sopimuksen mukaisesti;

e) edistetään kestävää kehitystä ja 
luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja 
ilman, tehokasta hoitoa;

e) edistetään kestävää kehitystä ja 
luonnonvarojen tehokasta hoitoa ja 
edistetään veden, maaperän ja ilman 
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laadun suojelua ja parantamista muun 
muassa kohdennetun ja kestävän 
ravinnehuollon ja kasvinsuojeluaineiden 
ja antibioottien käytön vähentämisen 
avulla;

f) edistetään luonnon 
monimuotoisuuden suojelemista ja 
ekosysteemipalveluja sekä säilytetään 
elinympäristöjä ja maisemia;

f) tehostetaan ekosysteemipalveluja 
ja edistetään luonnon monimuotoisuuden 
häviämisen pysäyttämistä ja tämän 
suuntauksen kääntämistä muun muassa 
suojelemalla hyötykasveja ja -eläimiä ja 
pölyttäjälajeja, edistämällä maatalouden 
biologista monimuotoisuutta, 
luonnonsuojelua ja peltometsäviljelyä 
sekä luonnon selviytymis- ja 
palautumiskykyä, palauttamalla ja 
suojelemalla maaperää, vesistöjä, 
elinympäristöjä ja maisemia ja tukemalla 
luonnonarvoltaan merkittäviä 
maatalousjärjestelmiä;

g) houkutellaan alalle nuoria 
viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan 
kehittämistä maaseutualueilla;

g) houkutellaan alalle nuoria 
viljelijöitä ja uusia viljelijöitä ja tuetaan 
heitä, sekä edistetään naisten 
osallistumista maatalousalalla erityisesti 
pahiten väestökadosta kärsivillä alueilla 
ja luonnonhaitta-alueilla, helpotetaan 
koulutusta ja kokemusten saamista koko 
unionissa ja kestävän yritystoiminnan 
kehittämistä ja työpaikkojen luomista 
maaseutualueilla;

h) edistetään työllisyyttä, kasvua, 
sosiaalista osallisuutta ja paikallista 
kehitystä maaseutualueilla, myös 
biotalouden ja kestävän metsänhoidon 
alalla;

h) edistetään sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta maaseutualueilla 
muun muassa työpaikkojen luomisen, 
kasvun, investointien, sosiaalisen 
osallisuuden, maaseudun köyhyyden 
torjunnan sekä paikallisen kehityksen 
avulla, mukaan lukien 
maaseutuyhteisöille suunnatuilla 
korkealaatuisilla paikallisilla palveluilla, 
keskittyen erityisesti luonnonhaitta-
alueisiin; edistetään kunnollisia elin- ja 
työskentelyolosuhteita ja taloudellisia 
olosuhteita; monipuolistetaan toimintoja 
ja tulonlähteitä, myös maatilamatkailun, 
kestävän biotalouden, kiertotalouden ja 
kestävän metsänhoidon ja -suojelun 
alalla, ja varmistetaan samalla 
sukupuolten tasa-arvo; edistetään 
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yhtäläisiä mahdollisuuksia maaseudulla 
erityisillä tukitoimenpiteillä ja annetaan 
tunnustusta naisten tekemälle työlle 
maataloudessa, käsityöammateissa, 
matkailussa ja paikallisissa palveluissa;

i) parannetaan tapaa, jolla EU:n 
maatalous vastaa ravintoa ja terveyttä 
koskeviin uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, 
ravitseva ja kestävän kehityksen mukainen 
ravinto, elintarvikejäte sekä eläinten 
hyvinvointi.

i) parannetaan tapaa, jolla unionin 
maatalous vastaa ravintoa ja terveyttä 
koskeviin uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, 
ravitseva, laadukas ja kestävän kehityksen 
mukainen ravinto, vähäisin 
tuotantopanoksin toimiva viljely, 
luonnonmukainen maatalous, 
elintarvikejätteen vähentäminen, 
mikrobilääkeresistenssin torjunta, 
eläinten hyvinvoinnin ja terveyden 
parantaminen sekä yhteiskunnallisen 
tietoisuuden lisääminen maanviljelijöiden 
ja maaseutualueiden merkityksestä ja 
kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman täytäntöönpanon 
edistäminen.

Or. en
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Tarkistus 1151
Peter Jahr
PPE-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
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

11 Periaate ja soveltamisala 11 Periaate ja soveltamisala

1. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmaansa 
ehdollisuusjärjestelmä, jonka mukaisesti 
määrätään hallinnollinen seuraamus 
tuensaajille, joille maksetaan suoraa tukea 
tämän osaston II luvun mukaisesti tai 
vuosipalkkioita 65, 66 ja 67 artiklan 
mukaisesti mutta jotka eivät täytä YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettuja, 
liitteessä III olevassa luettelossa mainittuja 
unionin lainsäädännön mukaisia 
lakisääteisiä hoitovaatimuksia ja maan 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevia toimenpidevaatimuksia, jotka 
koskevat seuraavia erityisaloja:

1. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmaansa 
ehdollisuusjärjestelmä, jonka mukaisesti 
tuensaajille, joille maksetaan suoraa tukea 
tämän osaston II luvun mukaisesti tai 
vuosipalkkioita 65, 66 ja 67 artiklan 
mukaisesti, määrätään hallinnollinen 
seuraamus, jos nämä eivät täytä YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettuja, 
liitteessä III olevassa luettelossa mainittuja 
unionin lainsäädännön mukaisia 
lakisääteisiä hoitovaatimuksia ja maan 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevia toimenpidevaatimuksia, jotka 
koskevat seuraavia erityisaloja:

a) ilmasto ja ympäristö; a) ilmasto ja ympäristö, mukaan 
lukien vesi, ilma, maaperä, luonnon 
monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut;

b) kansanterveys, eläinten terveys ja 
kasvien terveys;

b) kansanterveys, eläinten terveys ja 
kasvien terveys;

c) eläinten hyvinvointi. c) eläinten hyvinvointi.

2. YMP:n strategiasuunnitelmaan 
sisällytettäviä hallinnollisia seuraamuksia 
koskevissa säännöissä on noudatettava 
asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] IV 
osaston IV luvussa vahvistettuja 
vaatimuksia.

2. YMP:n strategiasuunnitelmaan 
sisällytettävää tehokasta ja oikeasuhteista 
hallinnollisten seuraamusten järjestelmää 
koskevissa säännöissä on noudatettava 
asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] IV 
osaston IV luvussa vahvistettuja 



AM\1216065FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

vaatimuksia.

3. Liitteessä III tarkoitettuja 
lakisääteisiin hoitovaatimuksiin liittyviä 
säädöksiä sovelletaan niiden sovellettavan 
toisinnon muodossa, ja kun on kyse 
direktiiveistä, sellaisina kuin jäsenvaltiot 
ovat panneet ne täytäntöön.

3. Liitteessä III tarkoitettuja 
lakisääteisiin hoitovaatimuksiin liittyviä 
säädöksiä sovelletaan niiden sovellettavan 
toisinnon muodossa, ja kun on kyse 
direktiiveistä, sellaisina kuin jäsenvaltiot 
ovat panneet ne täytäntöön.

4. Tässä jaksossa ’lakisääteisellä 
hoitovaatimuksella’ tarkoitetaan kutakin 
liitteessä III tarkoitettua tietyn säädöksen 
unionin oikeuden mukaista yksittäistä 
lakisääteistä hoitovaatimusta, joka eroaa 
sisällöltään muista saman säädöksen 
vaatimuksista.

4. Tässä jaksossa ’lakisääteisellä 
hoitovaatimuksella’ tarkoitetaan kutakin 
liitteessä III tarkoitettua tietyn säädöksen 
unionin oikeuden mukaista yksittäistä 
lakisääteistä hoitovaatimusta, joka eroaa 
sisällöltään muista saman säädöksen 
vaatimuksista.

Or. en
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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
70 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

70 Riskinhallintavälineet 70 Riskinhallintavälineet

1. Jäsenvaltion on myönnettävä 
riskinhallintavälineiden tuki tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltio voi myöntää 
riskinhallintavälineiden tukea ottaen 
huomioon sen tarpeet ja SWOT-analyysit 
tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
täsmentämin edellytyksin. Jäsenvaltion on 
varmistettava, ettei tämä säännös haittaa 
yksityisiä tai julkisia kansallisia 
riskinhallintavälineitä.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen 
tukitoimityypin mukaista tukea 
edistääkseen riskinhallintavälineitä, jotka 
auttavat tosiasiallisia viljelijöitä 
hallitsemaan maataloustoimintaansa 
liittyviä, tuotantoa ja tuloja koskevia 
itsestään riippumattomia riskejä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

2. Tällaisen tukitoimityypin mukaista 
tukea voidaan myöntää sellaisten 
riskinhallintavälineiden edistämiselle, 
jotka auttavat aktiiviviljelijöitä 
hallitsemaan maataloustoimintaansa 
liittyviä, tuotantoa ja tuloja koskevia 
itsestään riippumattomia riskejä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
asiaankuuluvien erityistavoitteiden 
saavuttamista.
Kyseiset välineet voivat sisältää useiden 
samanaikaisten riskien 
hallintajärjestelmiä.

3. Jäsenvaltio voi myöntää erityisesti 
seuraavanlaista tukea:

3. Jäsenvaltio voi myöntää erityisesti 
seuraavanlaista tukea:

a) rahoitusosuudet 
vakuutusmaksuihin;

a) rahoitusosuudet 
vakuutusmaksuihin, jotka kattavat 
menetykset, jotka johtuvat epäsuotuisista 
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sääolosuhteista, luonnonkatastrofeista tai 
muista katastrofeista, eläin- tai 
kasvitautien puhkeamisesta, 
ympäristövahingosta tai 
luonnonmukaisen tuotannon 
viljelykasvien kontaminaatiosta tai 
toimenpiteestä, joka on hyväksytty 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai loisen hävittämistä tai 
vähentämistä varten;

b) rahoitusosuudet keskinäisiin 
rahastoihin, mukaan lukien perustamisesta 
aiheutuvat hallinnolliset kulut.

b) rahoitusosuudet keskinäisiin 
rahastoihin, mukaan lukien perustamisesta 
aiheutuvat hallinnolliset kulut, kun 
tavoitteena on maksaa viljelijöille 
taloudellista korvausta menetyksistä, jotka 
johtuvat epäsuotuisista ilmasto-
olosuhteista, luonnonkatastrofeista tai 
muista katastrofeista, eläin- tai 
kasvitautien puhkeamisesta, 
ympäristövahingosta, luonnonmukaisen 
tuotannon viljelykasvien 
kontaminaatiosta tai toimenpiteestä, joka 
on hyväksytty direktiivin 2000/29/EY 
mukaisesti kasvitaudin tai loisen 
hävittämistä tai vähentämistä varten;
b a) rahoitusosuudet 
tulonvakautusvälineeseen, joka on 
keskinäinen rahasto ja josta maksetaan
i) korvaus kaikkien alojen viljelijöille, jos 
tulot vähenevät huomattavasti;
ii) korvaus tietyn alan viljelijöille, jos tulot 
vähenevät huomattavasti.
3 a. Jäsenvaltion on rajattava 
3 kohdan b ja ba alakohdassa 
tarkoitettuihin keskinäisiin rahastoihin 
maksettavat rahoitusosuudet seuraaviin 
tekijöihin:
a) keskinäisen rahaston perustamisesta 
aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin, 
jotka voidaan jakaa alenevasti enintään 
kolmelle vuodelle;
b) määriin, jotka keskinäisestä rahastosta 
on maksettu taloudellisena korvauksena 
viljelijöille. Lisäksi taloudellinen tuki voi 
liittyä keskinäisen rahaston ottamien 
sellaisten kaupallisten lainojen korkoon, 
joiden tarkoituksena on maksaa 
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taloudellinen korvaus viljelijöille 
kriisitapauksissa;
c) keskinäisen rahaston vuosittaisten 
maksujen täydentämiseen;
d) keskinäisen rahaston alkupääomaan.

4. Jäsenvaltion on vahvistettava 
seuraavat tukikelpoisuusedellytykset:

4. Jäsenvaltion on vahvistettava 
seuraavat tukikelpoisuusedellytykset:

a) tukikelpoisten 
vakuutusjärjestelmien ja keskinäisten 
rahastojen muodot ja turva/kattavuus;

a) tukikelpoisten 
vakuutusjärjestelmien, keskinäisten 
rahastojen ja tulojen 
vakauttamisvälineiden muodot ja 
turva/kattavuus;

b) tappioiden laskentamenetelmät ja 
korvaukseen johtavat tekijät;

b) tappioiden laskentamenetelmät ja 
korvaukseen johtavat tekijät, myös 
tilatasolla tai paikallisesti, alueellisesti tai 
kansallisesti sovellettavia biologista 
indeksejä, ilmasto- tai talousindeksejä 
hyödyntämällä;

c) säännöt, jotka koskevat 
keskinäisten rahastojen perustamista ja 
hallintoa.

c) säännöt, jotka koskevat 
keskinäisten rahastojen perustamista ja 
hallintoa.

5. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tukea myönnetään ainoastaan, jos 
menetykset ovat vähintään 20 prosenttia 
viljelijän edellisen kolmivuotiskauden tai 
edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan 
kolmen vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta tai -tulosta, lukuun 
ottamatta korkeinta ja alinta määrää.

5. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tukea myönnetään ainoastaan, jos 
menetykset ovat vähintään 20 prosenttia 
viljelijän edellisen kolmivuotiskauden tai 
edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan 
kolmen vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta kyseisen tuotteen 
osaltatai vuositulosta, lukuun ottamatta 
korkeinta ja alinta määrää. 
Tuotantomenetysten osalta kyseistä 
määräaikaa voidaan pidentää neljään 
vuoteen tai edelliseen 
kahdeksanvuotiskauteen perustuvaan 
keskiarvoon, lukuun ottamatta korkeinta 
ja alinta määrää.

6. Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 70 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista.

6. Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
määrä liitteessä IX a a vahvistettuun 
tukikelpoisten kustannusten 
enimmäismäärään.

7. Jäsenvaltion on varmistettava, ettei 
tämän artiklan mukaisten tukitoimien ja 
muiden julkisten tai yksityisten 
riskinhallintajärjestelmien yhdistämisestä 
aiheudu liiallisia korvauksia.

7. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
pannaan täytäntöön 
riskinvähentämisstrategioita, jotta 
voidaan lisätä maatilojen kestävyyttä 
luonnonriskejä ja ilmastonmuutokseen 
liittyviä riskejä vastaan ja vähentää 
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alttiutta tulovaihtelulle, ja lisäksi sen on 
varmistettava, ettei tämän artiklan 
mukaisten tukitoimien ja muiden julkisten 
tai yksityisten riskinhallintajärjestelmien 
yhdistämisestä aiheudu liiallisia 
korvauksia.

7 a. Jäsenvaltio, joka ottaa käyttöön tai 
jolla on jo käytössä kansallinen 
riskinhallintajärjestelmiä ennen ... päivää 
..kuuta ... [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä], voi käyttää tässä 
artiklassa tarkoitettuja välineitä kaikkien 
sellaisten riskien kattamiseksi, joita 
kyseiset järjestelmät eivät kata.

Or. en
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Tarkistus 1153
Peter Jahr
PPE-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
106 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

106 YMP:n strategiasuunnitelman 
hyväksyminen

106 YMP:n strategiasuunnitelman 
hyväksyminen

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle 95 artiklassa tarkoitetut tiedot 
sisältävä ehdotus YMP:n 
strategiasuunnitelmasta viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2020. Komissio 
arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella:

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle 95 artiklassa tarkoitetut tiedot 
sisältävä ehdotus YMP:n 
strategiasuunnitelmasta ... päivään ..kuuta 
...[vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä] mennessä.
Komissio kannustaa jäsenvaltioita 
vaihtamaan keskenään tietoja ja parhaita 
käytäntöjä, kun ne laativat YMP:n 
strategiasuunnitelmiaan.

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen 
taakka. Arvioinnissa keskitytään erityisesti 
YMP:n strategiasuunnitelmassa esitetyn 
strategian tarkoituksenmukaisuuteen, 

2. Komissio arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella: suunnitelmien kattavuus, 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tämän 
asetuksen ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä horisontaalisen asetuksen 
kanssa, miten tehokkaasti suunnitelmilla 
edistetään 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista, vaikutus sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja kilpailun 
vääristymiseen sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten hallinnollinen 
taakka. Arvioinnissa keskitytään erityisesti 
YMP:n strategiasuunnitelmassa esitetyn 
strategian tarkoituksenmukaisuuteen, 
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vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin tavoitteisiin, 
tukitoimiin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman erityistavoitteisiin 
ehdotettujen tukitoimien avulla ja 
perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin.

vastaaviin erityistavoitteisiin, 
tulosindikaattorein mitattaviin tavoitteisiin, 
tukitoimiin ja talousarviomäärärahojen 
kohdentamiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman erityistavoitteisiin 
ehdotettujen tukitoimien avulla ja 
perustuen SWOT-analyysiin ja 
ennakkoarviointiin.

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
tuloksista riippuen komissio voi esittää 
jäsenvaltiolle huomautuksia kolmen 
kuukauden kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman toimittamisesta.

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
tuloksista riippuen komissio voi esittää 
jäsenvaltiolle huomautuksia kolmen 
kuukauden kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman toimittamisesta.

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava ehdotettua suunnitelmaa.

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa 
tarkistettava ehdotettua suunnitelmaa.

4. Komissio hyväksyy ehdotetun 
YMP:n strategiasuunnitelman edellyttäen, 
että tarvittavat tiedot on toimitettu ja 
komissio on varmistunut siitä, että 
suunnitelma on unionin oikeuden yleisten 
periaatteiden, tässä asetuksessa 
vahvistettujen vaatimusten, tämän 
asetuksen nojalla hyväksyttyjen säännösten 
ja asetuksessa (EU) [horisontaaliasetus] 
hyväksyttyjen säännösten mukainen.

4. Komissio hyväksyy ehdotetun 
YMP:n strategiasuunnitelman edellyttäen, 
että tarvittavat tiedot on toimitettu ja 
komissio on varmistunut siitä, että 
suunnitelma on unionin oikeuden yleisten 
periaatteiden, tässä asetuksessa 
vahvistettujen vaatimusten, tämän 
asetuksen nojalla hyväksyttyjen säännösten 
ja asetuksessa (EU) [horisontaaliasetus] 
hyväksyttyjen säännösten mukainen.

YMP:n strategiasuunnitelma hyväksytään 
viimeistään kahdeksan kuukautta sen 
jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on 
sen toimittanut.

YMP:n strategiasuunnitelma hyväksytään 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun asianomainen jäsenvaltio on sen 
toimittanut.

Hyväksyntä ei kata 101 artiklan c 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja eikä 95 
artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa 
tarkoitettuja, YMP:n 
strategiasuunnitelman liitteissä I–IV 
esitettäviä tietoja.
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota 
hyväksymään YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka ei sisällä 
kaikkia osatekijöitä. Tällöin asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava, mitkä osat 
puuttuvat YMP:n strategiasuunnitelmasta, 
ja esitettävä 100 artiklassa tarkoitetut 
ohjeelliset tavoitteet ja 
rahoitussuunnitelmat koko YMP:n 

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota 
hyväksymään YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka ei sisällä 
kaikkia osatekijöitä. Tällöin asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava, mitkä osat 
puuttuvat YMP:n strategiasuunnitelmasta, 
ja esitettävä 100 artiklassa tarkoitetut 
ohjeelliset tavoitteet ja 
rahoitussuunnitelmat koko YMP:n 
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strategiasuunnitelmaa varten osoittaakseen 
suunnitelman yleisen johdonmukaisuuden 
ja yhtenäisyyden. YMP:n 
strategiasuunnitelman puuttuvat osatekijät 
on toimitettava komissiolle 107 artiklan 
mukaisena suunnitelman muutoksena.

strategiasuunnitelmaa varten osoittaakseen 
suunnitelman yleisen johdonmukaisuuden 
ja yhtenäisyyden. YMP:n 
strategiasuunnitelman puuttuvat osatekijät 
on toimitettava komissiolle 107 artiklan 
mukaisena suunnitelman muutoksena 
enintään kolmen kuukauden kuluessa. 
Niiden on oltava johdonmukaisia ja 
yhdenmukaisia jäsenvaltion aiemmin 
esittämien ohjeellisten tavoitteiden ja 
rahoitussuunnitelmien kanssa eikä niissä 
saa poiketa tavoitetasosta eikä alentaa 
sitä.

6. Komissio hyväksyy jokaisen 
YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanopäätöksellä soveltamatta 
139 artiklassa tarkoitettua 
komiteamenettelyä.

6. Komissio hyväksyy jokaisen 
YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanopäätöksellä soveltamatta 
139 artiklassa tarkoitettua 
komiteamenettelyä.

7. YMP:n strategiasuunnitelmilla on 
oikeusvaikutuksia vasta sen jälkeen, kun 
komissio on hyväksynyt ne.

7. YMP:n strategiasuunnitelmilla on 
oikeusvaikutuksia vasta sen jälkeen, kun 
komissio on hyväksynyt ne.

7 a. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
tiivistelmäkertomuksen kansallisista 
YMP:n strategiasuunnitelmista 
viimeistään kuusi kuukautta niiden 
hyväksymisestä ja liittää siihen 
yksityiskohtaiset kuvaukset arvioinneista, 
jotta voidaan antaa tietoa jäsenvaltioiden 
tekemistä päätöksistä 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi.
7 b. Komissio kääntää YMP:n 
strategiasuunnitelmat englanniksi ja 
julkaisee ne verkossa siten, että niille 
varmistetaan julkisuus ja avoimuus 
unionin tasolla.
7 c. YMP:n strategiasuunnitelmien 
hyväksyminen ja niiden täytäntöönpano 
jäsenvaltioissa ei saa viivästyttää 
tuensaajien hakuaikoja eikä tuen oikea-
aikaista maksamista etenkään 
ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna.

Or. en
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