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16.10.2020 A8-0200/1166

Tarkistus 1166
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
66 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

66 Luonnonhaitat ja muut 
aluekohtaiset haitat

66 Luonnonhaitat ja muut 
aluekohtaiset haitat

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
luonnonhaittoihin ja muihin aluekohtaisiin 
haittoihin tässä artiklassa säädetyin ja 
jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin edistääkseen 6 artiklan 1 
kohdassa vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
luonnonhaittoihin ja muihin aluekohtaisiin 
haittoihin, vuoristo- ja saaristoalueet 
mukaan luettuina, tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin edistääkseen 6 artiklan 1 
kohdassa vahvistettujen asiaankuuluvien 
erityistavoitteiden saavuttamista.

2. Nämä tuet on myönnettävä 
tosiasiallisille viljelijöille alueilla, jotka on 
nimetty asetuksen (EU) N:o 1305/2013 32 
artiklan mukaisesti.

2. Nämä tuet on myönnettävä 
aktiiviviljelijöille alueilla, jotka on nimetty 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 32 artiklan 
mukaisesti, sekä Kroatian tasavallan 
alueilla, jotka ovat kärsineet sodasta.

2 a. Oikeushenkilön tapauksessa 
taikka luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmän tapauksessa 
jäsenvaltiot voivat soveltaa tukea näiden 
oikeushenkilöiden tai ryhmien jäsenten 
tasolla, jos kansallisessa lainsäädännössä 
säädetään yksittäisille jäsenille oikeuksia 
ja velvollisuuksia, jotka ovat verrattavissa 
tilan päävastuullisessa asemassa olevien 
yksittäisten viljelijöiden oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin erityisesti niiden 
taloudellisen, sosiaalisen ja 
verotuksellisen aseman osalta, edellyttäen, 
että ne ovat osaltaan vahvistaneet 
kyseisten oikeushenkilöiden tai ryhmien 
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maatalouden rakenteita.
3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaisia tukia ainoastaan 
korvatakseen tuensaajille kokonaan tai 
osittain lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka liittyvät 
luonnonhaittoihin ja muihin aluekohtaisiin 
haittoihin kyseisellä alueella.

3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaisia tukia ainoastaan 
korvatakseen tuensaajille kokonaan tai 
osittain lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka liittyvät 
luonnonhaittoihin ja muihin aluekohtaisiin 
haittoihin kyseisellä alueella.

4. Edellä 3 artiklassa tarkoitetut 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset 
lasketaan luonnonhaittojen ja muiden 
aluekohtaisten haittojen osalta verrattuna 
alueisiin, joilla ei ole luonnonhaittoja eikä 
muita aluekohtaisia haittoja.

4. Edellä 3 artiklassa tarkoitetut 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset 
lasketaan luonnonhaittojen ja muiden 
aluekohtaisten haittojen osalta verrattuna 
alueisiin, joilla ei ole luonnonhaittoja eikä 
muita aluekohtaisia haittoja.
Tuen määrää voidaan mukauttaa 
maataloustoimintaan vaikuttavien 
haittojen vakavuuden huomioimiseksi eri 
tuotantojärjestelmien puitteissa.
Jäsenvaltiot voivat määrittää tuille 
vähimmäismäärän, jota pienempiä tukia 
ei myönnetä.
Myönnetyissä tuissa voidaan myös 
tarvittaessa huomioida sosioekonomiset ja 
ympäristöön liittyvät perusteet.

5. Tuet myönnetään vuosittain 
hehtaarikohtaisesti.

5. Tuet myönnetään vuosittain 
hehtaarikohtaisesti.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1167

Tarkistus 1167
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
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa;

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen ja ylläpidon kanssa veden 
määrään liittyvien syiden vuoksi, paitsi jos 
ne ovat direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
7 kohdassa vahvistetun periaatteen 
mukaisia tai jos ennakkoon tehty 
ympäristöanalyysi osoittaa, että 
vedenkäyttö kasteluun vähenee 
nettomääräisesti kyseisellä valuma-
alueella ja että investoinnilla ei ole 
merkittäviä kielteisiä 
ympäristövaikutuksia;

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1168

Tarkistus 1168
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
69 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

69 b artikla
Digitaaliteknologioiden asentaminen

1. Rajoittamatta tämän asetuksen 
68 artiklan soveltamista jäsenvaltio voi 
myöntää tukea digitaaliteknologioiden 
asentamiseen maaseutualueilla tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
täsmentämin edellytyksin edistääkseen 
5 artiklassa vahvistetun monialaisen 
tavoitteen ja 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.
2. Jäsenvaltio voi myöntää tukea tämän 
tukitoimityypin mukaisesti auttaakseen 
digitaaliteknologioiden asentamisessa 
muun muassa täsmäviljelyn, älykkäitä 
kyliä koskevan aloitteen mukaisten 
maaseutuyritysten sekä tilatason tieto- ja 
viestintätekniikan infrastruktuurin 
kehittämisen tukemiseksi.
3. Jäsenvaltion on rajoitettava 
digitaaliteknologioiden asentamiseen 
myönnetyn tuen enimmäismäärä 
30 prosenttiin tukikelpoisista 
kustannuksista.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1169

Tarkistus 1169
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
69 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

69 Nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittaminen ja maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen

69 Nuorten viljelijöiden ja uusien 
viljelijöiden tilanpidon aloittaminen ja 
maaseudun kestävän yritystoiminnan 
käynnistäminen ja kehittäminen

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittamiseen ja maaseudun 
yritystoiminnan käynnistämiseen tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin edistääkseen 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittamiseen tai heidän liittymiseensä 
olemassa olevaan maatilan 
liiketoimintaan, uusille viljelijöille sekä 
maaseudun yritystoiminnan 
käynnistämiseen ja kehittämiseen tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin edistääkseen 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista. Tämän artiklan mukaisen 
tuen saamiseksi olisi edellytettävä 
liiketoimintasuunnitelman esittämistä.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
seuraavissa auttamiseksi:

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
seuraavissa auttamiseksi:

a) sellaisten nuorten viljelijöiden 
tilanpidon aloittaminen, jotka täyttävät 4 
artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
vahvistetussa määritelmässä esitetyt 
edellytykset;

a) sellaisten nuorten viljelijöiden 
tilanpidon aloittaminen, jotka täyttävät 4 
artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
vahvistetussa määritelmässä esitetyt 
edellytykset;

a a) sellaisten uusien viljelijöiden 
tilanpidon aloittaminen, jotka täyttävät 4 
artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
vahvistetussa määritelmässä esitetyt 
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edellytykset;
b) maa- ja metsätalouteen liittyvän 
maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen tai maatalouskotitalouden 
tulojen monimuotoistaminen;

b) maa-, metsä-, bio- ja 
kiertotalouteen sekä maaseutumatkailuun 
liittyvän maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen ja kehittäminen tai 
maatalouskotitalouden tulojen 
monimuotoistaminen;

c) muuhun kuin maataloustoimintaan 
liittyvän yritystoiminnan käynnistäminen 
maaseutualueilla osana paikallisia 
kehittämisstrategioita.

c) muuhun kuin maataloustoimintaan 
liittyvän yritystoiminnan käynnistäminen 
maaseutualueilla osana paikallisia 
kehittämisstrategioita, kun toteuttajina 
ovat toimintaansa monipuolistavat 
maanviljelijät sekä maaseudun 
mikroyritykset ja luonnolliset henkilöt.
2 a. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
erityisiä säännöksiä, jotta voidaan 
varmistaa, että nuoret ja uudet viljelijät, 
jotka liittyvät viljelijäryhmiin, 
tuottajaorganisaatioihin tai 
osuuskuntarakenteisiin, eivät menetä 
aloittamistukiaan. Tällaisten säännösten 
on oltava suhteellisuusperiaatteen 
mukaisia, ja niissä on identifioitava 
nuorten ja uusien viljelijöiden 
osallistuminen rakenteeseen.

3. Jäsenvaltion on vahvistettava 
liiketoimintasuunnitelman esittämistä ja 
sisältöä koskevat edellytykset.

3. Jäsenvaltion on vahvistettava 
liiketoimintasuunnitelman esittämistä ja 
sisältöä koskevat edellytykset.

4. Jäsenvaltion on maksettava tuki 
kiinteämääräisinä korvauksina. Tuki saa 
olla enintään 100 000 euroa, ja se voidaan 
yhdistää rahoitusvälineisiin.

4. Jäsenvaltion on maksettava tuki 
kiinteämääräisinä korvauksina, jotka 
voidaan eriyttää objektiivisten perusteiden 
mukaisesti. Tuki saa olla enintään 100 000 
euroa, ja se voidaan yhdistää 
rahoitusvälineisiin.

4 a. Tämän artiklan mukainen tuki 
voidaan maksaa useassa erässä.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1170

Tarkistus 1170
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
71 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

71 Yhteistyö 71 Yhteistyö

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
yhteistyöhön tässä artiklassa vahvistettujen 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassa täsmennettyjen 
edellytysten mukaisesti 114 artiklassa 
tarkoitetun maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien 
toteuttamien hankkeiden ja Leaderin, jota 
kutsutaan asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 25 artiklassa 
yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 
kehittämiseksi, valmistelua ja toteutusta 
varten sekä edistämään laatujärjestelmiä, 
tuottajaorganisaatioita tai tuottajaryhmiä tai 
muita yhteistyömuotoja.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
yhteistyöhön tässä artiklassa vahvistettujen 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassa täsmennettyjen 
edellytysten mukaisesti 114 artiklassa 
tarkoitetun maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien 
toteuttamien hankkeiden ja Leaderin, jota 
kutsutaan asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 25 artiklassa 
yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 
kehittämiseksi, valmistelua ja toteutusta 
varten sekä edistämään laatujärjestelmiä, 
tuottajaorganisaatioita tai 
toimialakohtaisia organisaatioita tai 
tuottajaryhmiä tai muita yhteistyömuotoja, 
mukaan lukien ne, joiden tuotteisiin 
sovelletaan asetusta (EU) N:o 1151/2012.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
edistääkseen yhteistyömuotoja, joihin 
osallistuu vähintään kaksi yhteisöä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
edistääkseen yhteistyömuotoja ja 
tukeakseen jo olemassa olevia 
yhteistyömuotoja, joihin osallistuu 
vähintään kaksi yhteisöä, joista vähintään 
toinen toimii maataloustuotannon 
parissa, ja joilla edistetään 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista.
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2 a. Poiketen siitä mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi myöntää tukea 
maaseuturahastosta paikallisille 
toimintaryhmille, jotka toteuttavat 
paikallista kehitysstrategiaa ja edistävät 
6 artiklassa asetettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista.

3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea kaikista 
yhteistyön näkökohdista aiheutuviin 
kustannuksiin.

3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea kaikista 
yhteistyön näkökohdista aiheutuviin 
kustannuksiin, myös johonkin unionin 
laatujärjestelmään osallistumisesta 
aiheutuviin sertifiointikustannuksiin.

4. Jäsenvaltio voi myöntää tuen 
kokonaismääränä, joka kattaa yhteistyön ja 
toteutettujen hankkeiden ja toimien 
kustannukset, tai se voi myöntää tukea 
ainoastaan yhteistyön kustannuksiin ja 
käyttää muita tukitoimityyppejä tai 
kansallisia tai unionin tukivälineitä 
hankkeen täytäntöönpanoon.

4. Jäsenvaltio voi myöntää tuen 
kokonaismääränä, joka kattaa yhteistyön ja 
toteutettujen hankkeiden ja toimien 
kustannukset, tai se voi myöntää tukea 
ainoastaan yhteistyön kustannuksiin ja 
käyttää muita tukitoimityyppejä tai 
kansallisia tai unionin tukivälineitä 
hankkeen täytäntöönpanoon.
Jäsenvaltio voi myöntää tukea, jonka 
tarkoituksena on edistää 
laatujärjestelmiä, tuottajaorganisaatioita 
tai -ryhmiä tai muita yhteistyömuotoja.

5. Jos tuki maksetaan 
kokonaismääränä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että noudatetaan unionin 
sääntöjä ja vaatimuksia, joita sovelletaan 
vastaaviin muista tukitoimityypeistä 
katettaviin toimiin. Tätä kohtaa ei sovelleta 
Leaderiin, jota kutsutaan asetuksen (EU) 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] (EU) 
25 artiklassa yhteisölähtöiseksi 
paikalliseksi kehittämiseksi.

5. Jos tuki maksetaan 
kokonaismääränä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että noudatetaan unionin 
sääntöjä ja vaatimuksia, joita sovelletaan 
vastaaviin muista tukitoimityypeistä 
katettaviin toimiin. Tätä kohtaa ei sovelleta 
Leaderiin, jota kutsutaan asetuksen (EU) 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 25 
artiklassa yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 
kehittämiseksi.

6. Jäsenvaltio ei saa tukea tästä 
tukitoimityypistä yhteistyötä, jossa on 
mukana pelkästään tutkimuslaitoksia.

6. Jäsenvaltio ei saa tukea tästä 
tukitoimityypistä yhteistyötä, jossa on 
mukana pelkästään tutkimuslaitoksia.

7. Jos kyseessä on 
sukupolvenvaihdoksiin liittyvä yhteistyö, 
jäsenvaltio voi myöntää tukea ainoastaan 
viljelijöille, jotka ovat saavuttaneet 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetun 
eläkeiän.

7. Jos kyseessä on 
sukupolvenvaihdoksiin liittyvä yhteistyö ja 
pyrkimyksenä on tukea 
sukupolvenvaihdoksia tilatasolla, 
jäsenvaltio voi myöntää tukea ainoastaan 
viljelijöille, joiden kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettuun eläkeikään 
on alle viisi vuotta.
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8. Jäsenvaltion on rajoitettava tuki 
enintään seitsemään vuoteen, lukuun 
ottamatta yhteisiä ympäristö- ja 
ilmastotoimia asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa 6 artiklan 1 
kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettujen 
erityisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi.

8. Jäsenvaltion on rajoitettava tuki 
enintään seitsemään vuoteen, lukuun 
ottamatta yhteisiä ympäristö- ja 
ilmastotoimia asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa 6 artiklan 1 
kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettujen 
erityisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi.

8 a. Paikalliset toimintaryhmät voivat 
pyytää toimivaltaiselta maksajavirastolta 
ennakkomaksua, jos tällainen 
mahdollisuus sisältyy 
strategiasuunnitelmaan. Ennakkomaksun 
määrä voi olla enintään 50 prosenttia 
toimintakustannuksiin ja toiminnan 
edistämisestä aiheutuviin kustannuksiin 
tarkoitetusta julkisesta tuesta.
8 b. Tuki maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden laatujärjestelmille, 
mukaan lukien tiedottamis- ja 
myynninedistämistoimet, ja tuki 
tuottajaryhmien ja -organisaatioiden 
perustamiselle on rajoitettava liitteessä 
IXb vahvistettuun enimmäismäärään.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1171

Tarkistus 1171
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
72 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

72 Tietämyksen vaihto ja 
tiedottaminen

72 Tietämyksen vaihto ja 
tiedottaminen

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea maa- 
ja metsätalousyritysten ja 
maaseutuyritysten tietämyksen vaihtoon 
ja tiedottamiseen tässä artiklassa säädetyin 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
tietämyksen vaihtoon ja tiedottamiseen 
yksilöllisesti tai kollektiivisesti tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin maatalouden, metsätalouden, 
mukaan lukien metsämaatalouden, 
ympäristön ja ilmaston suojeluun sekä 
maaseutuyrityksille, älykkäille kylille ja 
YMP:n tukitoimiin.

2. Tässä tukitoimityypissä jäsenvaltio 
voi myöntää tukea kaikkiin asiaan liittyviin 
toimiin, joilla edistetään innovointia ja 
mahdollisuuksia päästä osalliseksi 
koulutukseen ja neuvontaan sekä 
tietämyksen ja tiedon vaihtoon ja 
levittämiseen ja joilla edistetään 6 
artiklassa vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista.

2. Tässä tukitoimityypissä jäsenvaltio 
ja unioni voivat myöntää tukea kaikkiin 
asiaan liittyviin toimiin, joilla edistetään 
innovointia, mahdollisuuksia päästä 
osalliseksi koulutukseen ja neuvontaan, 
suunnitelmien ja tutkimusten laatimista 
sekä tietämyksen ja tiedon vaihtoa ja 
levittämistä ja joilla edistetään 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista.

Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 75 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista.

Jäsenvaltion tarjoama tuki voi kattaa 
enintään 75 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, kun kyseessä on 
maatilojen neuvontapalvelujen 
perustaminen, jäsenvaltio voi myöntää 
tukea kiinteän määrän, joka on enintään 

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, kun kyseessä on 
maatilojen neuvontapalvelujen 
perustaminen, jäsenvaltio voi myöntää 
tukea 200 000 euron kiinteän määrän.
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200 000 euroa.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, syrjäisimmillä alueilla ja 
muissa asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa jäsenvaltio voi 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamiseksi soveltaa korkeampaa 
prosenttiosuutta tai suurempaa määrää 
kuin kyseisessä kohdassa on vahvistettu.
5. Jos tukea myönnetään maatilojen 
neuvontapalvelujen perustamiseen, 
jäsenvaltion on varmistettava, että tuki on 
rajattu ajallisesti.

5. Jos tukea myönnetään maatilojen 
neuvontapalvelujen perustamiseen, 
jäsenvaltion on varmistettava, että tuki on 
rajattu ajallisesti.

6. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tämän tukitoimityypin mukaisesti tuettavat 
toimet perustuvat 102 artiklan a kohdan i 
alakohdassa tarkoitettuun, YMP:n 
strategiasuunnitelmassa esitettyyn AKIS-
järjestelmän kuvaukseen ja noudattavat 
sitä.

6. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tämän tukitoimityypin mukaisesti tuettavat 
toimet perustuvat 102 artiklan a kohdan i 
alakohdassa tarkoitettuun, YMP:n 
strategiasuunnitelmassa esitettyyn AKIS-
järjestelmän kuvaukseen ja noudattavat 
sitä.

6 a. Tämän artiklan mukaista tukea ei 
myönnetä opetusta tai koulutusta 
tarjoaviin kursseihin, jotka ovat osa 
tavanomaisia lakisääteisiä keskiasteen tai 
sitä korkeamman asteen koulutusohjelmia 
tai -järjestelmiä.
6 b. Tietämyksen siirtoon liittyviä 
palveluja ja tiedotuspalveluja tarjoavilla 
elimillä on oltava asianmukaiset 
valmiudet eli pätevä henkilöstö, joka saa 
koulutusta näiden tehtävien hoitamiseen.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1172

Tarkistus 1172
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
72 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

72 b artikla
Toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon 

edistämiseksi maaseudulla
1. [Jäsenvaltiot voivat ryhtyä / 
Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä] 
erityistoimiin, joissa keskitytään 
edistämään naisten suurempaa 
osallistumista maaseudun talouteen 
nykyisen asetuksen mukaisten tukitoimien 
kautta ja niin, että tavoitteena on edistää 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
tavoitteita.
2. YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
jäsenvaltio voi myöntää tukea naisten 
osallistumisen edistämiseksi muun 
muassa tietämyksen siirtoon ja 
tiedotustoimiin, neuvontapalveluihin, 
aineelliseen omaisuuteen tehtäviin 
investointeihin, maatilojen ja 
maaseutuyritysten käynnistämiseen ja 
kehittämiseen, digitaaliteknologioiden 
asentamiseen ja yhteistyöhön.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1173

Tarkistus 1173
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
73 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimia ei saa valita tuen kohteiksi, 
jos ne on saatettu fyysisesti päätökseen tai 
toteutettu kokonaisuudessaan ennen kuin 
YMP:n strategiasuunnitelmaan liittyvä 
rahoitushakemus on jätetty 
hallintoviranomaiselle, siitä riippumatta, 
onko kaikki asiaankuuluvat maksut 
maksettu.

5. Toimia ei saa valita tuen kohteiksi, 
jos ne on saatettu fyysisesti päätökseen tai 
toteutettu kokonaisuudessaan ennen kuin 
YMP:n strategiasuunnitelmaan liittyvä 
rahoitushakemus on jätetty 
hallintoviranomaiselle, siitä riippumatta, 
onko kaikki asiaankuuluvat maksut 
maksettu.

Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, 
tuen kohteiksi voidaan valita toimet, jotka 
liittyvät taimikkojen varhaiseen 
hoitamiseen ja nuorten metsiköiden 
hoitamiseen, jos niillä on ekologisia, 
suojeluun ja virkistyskäyttöön liittyviä 
tavoitteita, vaikka toimet on saatettu 
fyysisesti päätökseen ennen kuin 
rahoitushakemus on jätetty 
viranomaiselle.
Tällaisia toimia ei vaadita, tai niillä 
katsotaan olevan kannustava vaikutus, 
jos:
i) tukijärjestelmällä vahvistetaan oikeus 
tukeen objektiivisin perustein ja ilman 
jäsenvaltion harkintavaltaa; tuen 
myöntämisen ehtona on, että 
tukijärjestelmän määrärahoja ei ole 
käytetty loppuun;
ii) tukijärjestelmä on hyväksytty ja 
voimassa ennen kuin tuensaajalle 
aiheutuu tukikelpoisia kustannuksia;
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iii) tukijärjestelmä kattaa ainoastaan 
sellaiset alueet, joissa uutta metsää on 
istutettu kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti ja siitä on ilmoitettu 
toimivaltaiselle viranomaiselle; sekä
iv) tukijärjestelmä kattaa ainoastaan 
sellaiset toimenpiteet, jotka perustuvat 
metsänhoitosuunnitelmaan tai vastaavaan 
asiakirjaan.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1174

Tarkistus 1174
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
88 artiklan 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on vahvistettava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
määrärahojen alustava jako kunkin 
tukitoimen osalta. Suunnitellun 
yksikkömäärän, soveltamatta 89 artiklassa 
tarkoitettua vaihteluprosenttia, ja 
suunniteltujen tuotosten tulon on kunkin 
tukitoimen osalta vastattava näitä 
alustavia määrärahoja.

1. Jäsenvaltion on esitettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan alustavat 
määrärahat kunkin tukitoimen ja kunkin 
vuoden osalta. Näiden alustavien 
määrärahojen on vastattava määrää, joka 
saadaan kertomalla suunniteltu 
yksikkömäärä, soveltamatta 89 artiklassa 
tarkoitettua vaihtelua, suunnitelluilla 
tuotoksilla, jotka vastaavat tukitoimelle 
asiaankuuluvana varainhoitovuotena 
odotettua tukitasoa.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1175

Tarkistus 1175
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
88 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
suunniteltujen yksikkömäärien on oltava 
yhtenäisiä tai keskimääräisiä jäsenvaltion 
määrittämän mukaisesti.

Or. en


