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16.10.2020 A8-0200/1156

Tarkistus 1156
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, joka vastaa 
liitteessä III olevassa luettelossa 
mainittuja, YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja 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 veden laatu, maaperän suojelu ja 
luonnon monimuotoisuus;

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. Hallinnollisten seuraamusten 
tehokasta järjestelmää koskevia sääntöjä, 
sellaisina kuin ne on vahvistettu asetuksen 
(EU) [horisontaaliasetus] IV osaston IV 
luvussa, sovelletaan kaikkiin tuensaajiin, 
joille maksetaan suoraa tukea tämän 
osaston II luvun mukaisesti tai 
vuosipalkkioita 65, 66 ja 67 artiklan 
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mukaisesti, silloin kun ne eivät noudata 
tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettuja 
ehdollisuussääntöjä.

2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi ehdollisuussääntöihin 
tautiepidemioiden, epäsuotuisten 
sääolojen, luonnonkatastrofien ja muiden 
katastrofien aikana tehtävien 
väliaikaisten poikkeusten osalta.

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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16.10.2020 A8-0200/1157

Tarkistus 1157
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
25 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

25 Pienviljelijöille maksettava 
kertakorvaus

25 Yksinkertaistettu järjestelmä 
pienviljelijöille

Jäsenvaltio voi myöntää tukia 
määritelmänsä mukaisille pienviljelijöille 
kertakorvauksena, joka korvaa tämän 
jakson ja tämän luvun 3 jakson mukaiset 
suorat tuet. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
vastaava tukitoimi YMP:n 
strategiasuunnitelmaan viljelijöille 
vapaaehtoisena.

1. Jäsenvaltio voi ottaa käyttöön 
yksinkertaistetun järjestelmän 
pienviljelijöille, jotka hakevat tukea 
enintään 1 250 euron suuruisen määrän 
osalta. Kyseinen järjestelmä voi koostua 
kertakorvauksesta, joka korvaa tämän 
jakson ja tämän luvun 3 jakson mukaiset 
suorat tuet, tai hehtaarikohtaisesta tuesta, 
joka voi olla erilainen 18 artiklan 
2 kohdan mukaisesti määriteltäville eri 
alueille. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
vastaava tukitoimi YMP:n 
strategiasuunnitelmaan viljelijöille 
vapaaehtoisena.

1) Pienviljelijöille tarkoitetun 
yksinkertaistetun järjestelmän tuensaajien 
voidaan katsoa noudattavan tämän 
asetuksen liitteessä III vahvistettujen 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevien toimenpidevaatimusten 
(GAEC) 8 sääntöä ja 9 säännön a 
alakohtaa.
2) Viljelijöiden, jotka haluavat 
osallistua yksinkertaistettuun 
järjestelmään, on jätettävä hakemus 
viimeistään jäsenvaltion määrittelemänä 
päivänä sanotun rajoittamatta sitä, että 
jäsenvaltio voi sisällyttää ehdot täyttävät 
viljelijät automaattisesti järjestelmään ja 
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tarjota heille mahdollisuuden erota siitä 
tietyssä aikataulussa.
3) Jäsenvaltio voi kohdistaa tähän 
järjestelmään osallistuviin 
pienviljelijöihin yksinkertaistettuja 
ehdollisuustarkastuksia asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 84 artiklan 
mukaisesti.
4) Jäsenvaltio voi ottaa käyttöön 
sääntöjä ja palveluja hallinnollisten 
kulujen vähentämiseksi ja tukea näin 
pienviljelijöiden yhteistyötä.
5) Jäsenvaltion on varmistettava, että 
mitään tässä artiklassa säädettyä etua ei 
myönnetä viljelijälle, jonka todetaan 
1 päivän kesäkuuta 2018 jälkeen 
keinotekoisesti luoneen edellytykset 
pienviljelijöille tarkoitetun tuen 
saamiseksi.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1158

Tarkistus 1158
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
26 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

26 Kestävyysperusteinen täydentävä 
uudelleenjakotulotuki

26 Kestävyysperusteinen täydentävä 
uudelleenjakotulotuki

1. Jäsenvaltion on säädettävä 
kestävyysperusteisesta täydentävästä 
uudelleenjakotulotuesta, jäljempänä 
’uudelleenjakotulotuki’, tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltion on säädettävä 
kestävyysperusteisesta täydentävästä 
uudelleenjakotulotuesta, jäljempänä 
’uudelleenjakotulotuki’, tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

2. Jäsenvaltion on varmistettava tuen 
uudelleenjako isoimmilta pienemmille ja 
keskisuurille tiloille säätämällä 
uudelleenjakotulotuesta vuotuisena, 
tuotannosta irrotettuna hehtaarikohtaisena 
tukena viljelijöille, joilla on oikeus 17 
artiklassa tarkoitetun perustulotuen 
mukaisiin maksuihin.

2. Jäsenvaltion on varmistettava tuen 
oikeudenmukainen uudelleenjako 
isoimmilta pienemmille ja keskisuurille 
tiloille säätämällä uudelleenjakotulotuesta 
vuotuisena, tuotannosta irrotettuna 
hehtaarikohtaisena tukena toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, joilla on oikeus 
17 artiklassa tarkoitetun perustulotuen 
mukaisiin maksuihin. Tämä tuki voidaan 
myöntää joko tukikelpoista hehtaaria tai 
toimintaa harjoittavaa viljelijää kohden.

3. Jäsenvaltion on vahvistettava 
hehtaarikohtainen määrä tai eri määrät 
eri hehtaariasteikoille sekä 
viljelijäkohtainen hehtaarien 
enimmäismäärä, jolle/joille 
uudelleenjakotulotukea maksetaan.

3. Jos jäsenvaltio on päättänyt 
myöntää tuen tukikelpoista hehtaaria 
kohden, sen on vahvistettava tukimaksu, 
joka vastaa hehtaarikohtaista määrää tai 
eri määriä eri hehtaariasteikoille. Se voi 
eriyttää kyseiset määrät 18 artiklan 2 
kohdassa määriteltyjen alueiden 
mukaisesti. Sen on myös vahvistettava 
viljelijäkohtainen hehtaarien 
enimmäismäärä, jolle/joille 
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uudelleenjakotulotukea maksetaan.

3 a. Hehtaarikohtainen 
uudelleenjakotulotuen määrä ei saa olla 
yli 65 prosenttia kestävyysperusteisesta 
perustulotuesta kansallisen tai alueellisen 
keskiarvon mukaisesti, kerrottuna 
tukikelpoisten hehtaarien määrällä.
3 b. Jos jäsenvaltio on päättänyt 
myöntää tuen toimintaa harjoittavaa 
viljelijää kohden, sen on vahvistettava 
tukimaksu, joka vastaa toimintaa 
harjoittavaa viljelijää kohden 
myönnettävää määrää. Toimintaa 
harjoittavaa viljelijää kohden 
myönnettävä uudelleenjakotulotuen 
määrä ei saa olla yli 65 prosenttia 
kestävyysperusteisesta perustulotuesta 
kansallisen tai alueellisen keskiarvon 
mukaisesti, kerrottuna jäsenvaltion 
keskimääräisellä tukikelpoisten 
hehtaarien määrällä toimintaa 
harjoittavaa viljelijää kohden.

4. Tietylle hakuvuodelle suunniteltu 
hehtaarikohtainen määrä ei saa olla 
suurempi kuin suorien tukien kansallinen 
keskimäärä kyseisenä hakuvuonna.

4. Tietylle hakuvuodelle suunniteltu 
hehtaarikohtainen määrä ei saa olla 
suurempi kuin suorien tukien kansallinen 
keskimäärä kyseisenä hakuvuonna.

4 a. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
mitään tässä luvussa säädettyä etua ei 
myönnetä viljelijälle, jonka todetaan 
jakaneen tilansa yksinomaan hyötyäkseen 
uudelleenjakotuesta. Tätä sovelletaan 
myös viljelijöihin, joiden tila on peräisin 
mainitusta jaosta.

5. Kansallinen keskimääräinen 
suorien tukien määrä hehtaaria kohden 
määritellään liitteessä IV säädetyn, tiettyä 
hakuvuotta koskevan suorien tukien 
kansallisen enimmäismäärän ja kyseisen 
hakuvuoden perustulotuen suunniteltujen 
tuotosten välisenä suhteena, hehtaareina 
ilmaistuna.

5. Kansallinen keskimääräinen 
suorien tukien määrä hehtaaria kohden 
määritellään liitteessä IV säädetyn, tiettyä 
hakuvuotta koskevan suorien tukien 
kansallisen enimmäismäärän ja kyseisen 
hakuvuoden perustulotuen suunniteltujen 
tuotosten välisenä suhteena, hehtaareina 
ilmaistuna.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1159

Tarkistus 1159
Jérémy Decerle, Martin Hlaváček
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
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi osana velvollisuutta 
edistää 6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
vahvistettua erityistavoitetta 
”houkutellaan alalle nuoria viljelijöitä ja 
helpotetaan yritystoiminnan kehittämistä 
maaseutualueilla” ja kohdentaakseen 
vähintään 2 prosenttia suorien tukien 
määrärahoistaan kyseiseen tavoitteeseen 86 
artiklan 4 kohdan mukaisesti tarjota 
täydentävää tulotukea nuorille viljelijöille, 
jotka ovat äskettäin aloittaneet tilanpidon 
ensimmäistä kertaa ja ovat oikeutettuja 17 
artiklassa tarkoitettuun perustulotukeen.

2. Jäsenvaltio voi osana velvollisuutta 
houkutella alalle nuoria viljelijöitä 6 
artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen mukaisesti ja 
kohdentaa vähintään 4 prosenttia suorien 
tukien määrärahoistaan kyseiseen 
tavoitteeseen 86 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti tarjota täydentävää tulotukea 
nuorille viljelijöille, jotka ovat äskettäin 
aloittaneet tilanpidon ensimmäistä kertaa 
tilan pääasiallisena yrittäjänä ja ovat 
oikeutettuja 17 artiklassa tarkoitettuun 
perustulotukeen.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1160

Tarkistus 1160
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
27 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Oikeushenkilön tapauksessa 
taikka luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmän tapauksessa 
jäsenvaltio voi soveltaa nuorten 
viljelijöiden tukea näiden 
oikeushenkilöiden tai ryhmien jäsenten 
tasolla, jos kansallisessa lainsäädännössä 
säädetään yksittäisille jäsenille oikeuksia 
ja velvollisuuksia, jotka ovat verrattavissa 
tilan päävastuullisten yksittäisten 
viljelijöiden asemassa olevien oikeuksiin 
ja velvollisuuksiin erityisesti niiden 
taloudellisen, sosiaalisen ja 
verotuksellisen aseman osalta, edellyttäen, 
että ne ovat osaltaan vahvistaneet 
kyseisten oikeushenkilöiden tai ryhmien 
maatalouden rakenteita.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1161

Tarkistus 1161
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
27 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

27 Nuorten viljelijöiden täydentävä 
tulotuki

27 Nuorten viljelijöiden täydentävä 
tulotuki

1. Jäsenvaltio voi säätää nuorten 
viljelijöiden täydentävästä tulotuesta tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltio voi säätää 4 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa säädettyjen 
perusteiden mukaisesti määriteltyjen 
nuorten viljelijöiden täydentävästä 
tulotuesta tässä artiklassa säädetyin ja 
jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

2. Jäsenvaltio voi osana velvollisuutta 
edistää 6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
vahvistettua erityistavoitetta 
”houkutellaan alalle nuoria viljelijöitä ja 
helpotetaan yritystoiminnan kehittämistä 
maaseutualueilla” ja kohdentaakseen 
vähintään 2 prosenttia suorien tukien 
määrärahoistaan kyseiseen tavoitteeseen 86 
artiklan 4 kohdan mukaisesti tarjota 
täydentävää tulotukea nuorille viljelijöille, 
jotka ovat äskettäin aloittaneet tilanpidon 
ensimmäistä kertaa ja ovat oikeutettuja 17 
artiklassa tarkoitettuun perustulotukeen.

2. Jäsenvaltio voi osana velvollisuutta 
houkutella alalle nuoria viljelijöitä 6 
artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen mukaisesti ja 
kohdentaa vähintään 2 prosenttia suorien 
tukien määrärahoistaan kyseiseen 
tavoitteeseen 86 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti tarjota täydentävää tulotukea 
nuorille viljelijöille, jotka ovat äskettäin 
aloittaneet tilanpidon ensimmäistä kertaa 
tilan pääasiallisena yrittäjänä ja ovat 
oikeutettuja 17 artiklassa tarkoitettuun 
perustulotukeen.

3. Nuorten viljelijöiden täydentävä 
tulotuki on myönnettävä vuotuisena 
tuotannosta irrotettuna tukena tukikelpoista 
hehtaaria kohden.

3. Nuorten viljelijöiden täydentävä 
tulotuki on myönnettävä enintään 
seitsemän vuoden ajaksi alkaen nuorille 
viljelijöille myönnettävää tukea koskevan 
hakemuksen jättämisestä joko 
kertakorvauksena toimintaa harjoittavaa 
viljelijää kohden tai vuotuisena 
tuotannosta irrotettuna tukena tukikelpoista 
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hehtaaria kohden. Tässä tapauksessa se 
voidaan laskea kansallisella tasolla tai 
18 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
määriteltyjen alueiden perusteella.
3 a. Nuoret viljelijät, jotka ovat saaneet 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 viimeisenä 
soveltamisvuonna kyseisen asetuksen 
50 artiklassa tarkoitettua tukea, voivat 
saada tässä artiklassa tarkoitettua tukea 
edeltävässä kohdassa tarkoitetuksi 
enimmäisajaksi.
3 b. Tuki olisi soveltuvin osin 
myönnettävä hehtaarimäärälle, joka ei 
ylitä kansallisen tason keskimääräistä 
tilakokoa, tai 18 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyjen alueiden mukaan.
3 c. Jäsenvaltio voi vahvistaa 
erityissäännöksiä, jotka koskevat 
viljelijäryhmiin, tuottajaorganisaatioihin 
tai osuuskuntiin kuuluvia nuoria 
viljelijöitä, sen varmistamiseksi, että he 
eivät menetä tämän artiklan mukaista 
tukea tällaisiin yhteisöihin liittyessään.

Or. en



AM\1216068FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

16.10.2020 A8-0200/1162

Tarkistus 1162
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
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion tukitoimilla on 
pyrittävä auttamaan 30 artiklassa lueteltuja 
tuettuja aloja ja tuotantoja tai tiettyjä niihin 
sisältyviä maatalouden muotoja 
ratkaisemalla niiden kohtaamia vaikeuksia 
kilpailukykyä, kestävyyttä tai laatua 
parantamalla.

2. Jäsenvaltion tukitoimilla on 
pyrittävä auttamaan 30 artiklassa lueteltuja 
tuettuja aloja ja tuotantoja tai tiettyjä niihin 
sisältyviä maatalouden muotoja 
ratkaisemalla niiden kohtaamia vaikeuksia 
kilpailukykyä, kestävyyttä tai laatua 
parantamalla. Jäsenvaltio voi edeltävästä 
virkkeestä poiketen tukea 30 artiklassa 
lueteltuja valkuaiskasveja ja palkokasveja 
parantaakseen niiden kilpailukykyä, 
kestävyyttä tai laatua.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1163

Tarkistus 1163
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
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Oikeushenkilön tapauksessa 
taikka luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmän tapauksessa 
jäsenvaltio voi soveltaa tukea näiden 
oikeushenkilöiden tai ryhmien jäsenten 
tasolla, jos kansallisessa lainsäädännössä 
säädetään yksittäisille jäsenille oikeuksia 
ja velvollisuuksia, jotka ovat verrattavissa 
tilan päävastuullisten yksittäisten 
viljelijöiden asemassa olevien oikeuksiin 
ja velvollisuuksiin erityisesti niiden 
taloudellisen, sosiaalisen ja 
verotuksellisen aseman osalta, edellyttäen, 
että ne ovat osaltaan vahvistaneet 
kyseisten oikeushenkilöiden tai ryhmien 
maatalouden rakenteita.
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16.10.2020 A8-0200/1164

Tarkistus 1164
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
46 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 a artikla
Unionin taloudellinen apu on 
kohdennettava jäsenvaltioille 
käytettäväksi hedelmä- ja vihannesalan 
tunnustettujen toimialakohtaisten 
organisaatioiden tukitoimien 
rahoittamiseen asianomaisessa 
jäsenvaltiossa, edellyttäen, että
a) tunnustettujen toimialakohtaisten 
organisaatioiden toiminta kattaa 
vähintään kaksi 42 artiklan c, d, e, h ja i 
alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin 
liittyvää tukitoimea;
b) jäsenvaltio vahvistaa YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan nämä 
tukitoimet, jotka tunnustettu 
toimialakohtainen organisaatio voi 
toteuttaa. 2. Jäsenvaltiolle kohdennettava 
unionin taloudellisen tuen määrä 
lasketaan kyseisen jäsenvaltion hedelmien 
ja vihannesten kokonaistuotantoon 
perustuvana määränä ja on 1/8 prosenttia 
(0,125 prosenttia) hedelmien ja 
vihannesten vuotuisesta 
kokonaistuotannosta kyseisessä 
jäsenvaltiossa ja enintään 6 miljoonaa 
euroa vuodessa jäsenvaltiota kohden.
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16.10.2020 A8-0200/1165

Tarkistus 1165
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
64 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

64 Maaseudun kehittämisen 
tukitoimityypit

64 Maaseudun kehittämisen 
tukitoimityypit

Tämän luvun mukaiset tukitoimityypit ovat 
seuraavat:

Tämän luvun mukaiset tukitoimityypit ovat 
seuraavat:

a) ympäristö-, ilmasto- ja muut 
hoitositoumukset;

a) maatalouden ympäristö-, ilmasto- 
ja muut hoitositoumukset;

b) luonnonhaitat ja muut aluekohtaiset 
haitat;

b) luonnonhaitat ja muut aluekohtaiset 
haitat;

c) tietyistä pakollisista vaatimuksista 
johtuvat aluekohtaiset rajoitteet;

c) tietyistä pakollisista vaatimuksista 
johtuvat aluekohtaiset rajoitteet;

d) investoinnit; d) investoinnit;

e) nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittaminen ja maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen;

e) nuorten viljelijöiden ja uusien 
viljelijöiden tilanpidon aloittaminen ja 
maaseudun kestävän yritystoiminnan 
käynnistäminen ja kehittäminen;

e a) maaseudun naiset;
f) riskinhallintavälineet; f) riskinhallintavälineet;

g) yhteistyö; g) yhteistyö;

h) tietämyksen vaihto ja 
tiedottaminen.

h) tietämyksen vaihto ja 
tiedottaminen;
h a) digitaaliteknologioiden 
asentaminen.
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