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15.10.2020 A8-0200/1181

Tarkistus 1181
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Uusi ehdollisuusjärjestelmä 
perustuu aiempaan, vuoteen 2020 saakka 
toteutettavaan täydentävien ehtojen 
järjestelmään, ja siinä edellytetään, että 
saadakseen YMP:n tuen täysimääräisenä 
tuensaajien on noudatettava ympäristöä, 
ilmastonmuutosta, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevia 
perusvaatimuksia. Perusvaatimukset ovat 
virtaviivaistettu luettelo lakisääteisistä 
hoitovaatimuksista (SMR) ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista (GAEC). Näissä 
perusvaatimuksissa otetaan paremmin 
huomioon ympäristö- ja ilmastohaasteet ja 
YMP:n uusi ympäristöarkkitehtuuri, jolloin 
saavutetaan aiempaa kunnianhimoisemmat 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet, kuten 
komissio ilmoitti tiedonannossaan Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus ja 
monivuotisessa rahoituskehyksessä. 
Ehdollisuuden tarkoituksena on edistää 
kestävää maataloutta tekemällä tuensaajat 
tietoisemmiksi kyseisten perusvaatimusten 
noudattamisen välttämättömyydestä. 
Pyrkimyksenä on myös saada YMP 
vastaamaan nykyistä paremmin 
yhteiskunnan odotuksia, minkä vuoksi sen 
yhdenmukaisuutta ympäristöä, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä, kasvien 

(21) Uusi ehdollisuusjärjestelmä 
perustuu aiempaan, vuoteen 2020 saakka 
toteutettavaan täydentävien ehtojen 
järjestelmään, ja siinä edellytetään, että 
saadakseen YMP:n tuen täysimääräisenä 
tuensaajien on noudatettava ympäristöä, 
ilmastonmuutosta, kansanterveyttä, 
sovellettavia työoloja ja -ehtoja, eläinten 
terveyttä, kasvien terveyttä ja eläinten 
hyvinvointia koskevia perusvaatimuksia. 
Perusvaatimukset ovat virtaviivaistettu 
luettelo lakisääteisistä hoitovaatimuksista 
(SMR) ja maan hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista (GAEC). Näissä 
perusvaatimuksissa otetaan paremmin 
huomioon ympäristö- ja ilmastohaasteet ja 
YMP:n uusi ympäristöarkkitehtuuri, jolloin 
saavutetaan aiempaa kunnianhimoisemmat 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet, kuten 
komissio ilmoitti tiedonannossaan Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus ja 
monivuotisessa rahoituskehyksessä. 
Lisäksi on erittäin tärkeää, että 
jäsenvaltiot toteuttavat asianmukaisia 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
työnantajille myönnetään suoria tukia 
vain, jos nämä noudattavat sovellettavia 
työoloja ja -ehtoja koskevia velvoitteita, 
jotka vahvistetaan asiaankuuluvissa 
työehtosopimuksissa ja kansallisessa ja 
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terveyttä ja eläinten hyvinvointia 
koskevien tavoitteiden kanssa parannetaan. 
Ehdollisuuden olisi sisällyttävä olennaisesti 
yhteisen maatalouspolitiikan 
ympäristöarkkitehtuuriin osana 
kunnianhimoisempien ympäristö- ja 
ilmastositoumusten perusskenaariota, ja 
ehdollisuutta olisi sovellettava kattavasti 
kaikkialla unionissa. Jos viljelijät eivät 
täytä näitä vaatimuksia, jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava tehokkaiden, 
oikeasuhteisten ja varoittavien 
seuraamusten soveltaminen 
[horisontaaliasetuksen] mukaisesti.

unionin sosiaali- ja työlainsäädännössä, 
jotka koskevat muun muassa työehtojen 
tuntemista, palkkausta, työaikaa, terveyttä 
ja turvallisuutta, asumisoloja, 
sukupuolten tasa-arvoa, työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta, yhdenvertaista 
kohtelua, työntekijöiden lähettämistä, 
kolmansien maiden kansalaisten 
oleskelun edellytyksiä, vuokratyötä, 
sosiaalista suojelua ja 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista jäsenvaltioiden kesken. 
Ehdollisuuden tarkoituksena on edistää 
kestävää maataloutta tekemällä tuensaajat 
tietoisemmiksi kyseisten perusvaatimusten 
noudattamisen välttämättömyydestä. 
Pyrkimyksenä on myös saada YMP 
vastaamaan nykyistä paremmin 
yhteiskunnan odotuksia, minkä vuoksi sen 
yhdenmukaisuutta ympäristöä, työelämän 
normeja, kansanterveyttä, eläinten 
terveyttä, kasvien terveyttä ja eläinten 
hyvinvointia koskevien tavoitteiden kanssa 
parannetaan. Ehdollisuuden olisi 
sisällyttävä olennaisesti yhteisen 
maatalouspolitiikan 
ympäristöarkkitehtuuriin ja sosiaaliseen 
arkkitehtuuriin osana 
kunnianhimoisempien 
ympäristösitoumusten, sosiaalisten 
sitoumusten ja ilmastositoumusten 
perusskenaariota, ja ehdollisuutta olisi 
sovellettava kattavasti kaikkialla unionissa. 
Jos viljelijät eivät täytä näitä vaatimuksia, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
tehokkaiden, oikeasuhteisten ja 
varoittavien seuraamusten soveltaminen 
[horisontaaliasetuksen] mukaisesti.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1182

Tarkistus 1182
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Benoît Biteau, Raphaël Glucksmann, Eric Andrieu, Aurore Lalucq

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Olisi varmistettava, että 
tuotantosidonnainen tulotuki on unionin 
kansainvälisten sitoumusten mukaista. 
Niitä ovat esimerkiksi GATT-sopimukseen 
liittyvän Euroopan talousyhteisön ja 
Amerikan yhdysvaltojen välisen 
öljysiemeniä koskevan 
yhteisymmärryspöytäkirjan17 
vaatimukset, sellaisina kuin niitä 
sovelletaan sen jälkeen kun EU:n 
erityinen öljysiementen perusviljelyala 
muuttuu EU:n kokoonpanon muututtua. 
Komissiolla olisi oltava valta antaa tätä 
varten täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan asiaa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt.

(33) Tuotantosidonnainen tulotuki olisi 
suunnattava Euroopan 
elintarvikeomavaraisuuden tukemiseen 
erityisesti palkokasvien tuotannon osalta, 
jossa Euroopan talous on alijäämäinen.

__________________
17 GATT-sopimukseen liittyvä Euroopan 
talousyhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen 
välinen öljysiemeniä koskeva 
yhteisymmärryspöytäkirja (EYVL L 147, 
18.6.1993).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1183

Tarkistus 1183
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Adam Jarubas, Adrian Dragoş Benea, Andrius Kubilius, Andrus Ansip, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Anna Fotyga, Carmen Avram, Daniel Buda, Dan Ştefan 
Motreanu, Elena Yoncheva, Ewa Kopacz, Yana Toom, Inese Vaidere, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Jadwiga Wiśniewska, Jarosław Kalinowski, Joanna Kopcińska, Juozas 
Olekas, Krzysztof Hetman, Nils Ušakovs, Petar Vitanov, Petras Auštrevičius, Radosław 
Sikorski, Rasa Juknevičienė, Sergei Stanishev, Roberts Zīle, Thomas Waitz, Tsvetelina 
Penkova, Urmas Paet, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich, Vilija Blinkevičiūtė, 
Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Kruk

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) YMP:n strategiasuunnitelmien 
mukaiset suorat tuet olisi myönnettävä tällä 
asetuksella vahvistettujen kansallisten 
määrärahojen rajoissa. Näiden kansallisten 
määrärahojen olisi heijastettava kehitystä, 
jonka mukaan jäsenvaltioiden, joissa 
hehtaaritukitaso on alhaisin, määrärahoja 
lisätään asteittain niin, että saadaan 
kurottua umpeen 50 prosenttia niiden 
nykyisen tukitason ja määrän, joka on 90 
% unionin keskimääräisestä tuesta, 
välisestä erosta. Jotta voidaan ottaa 
huomioon tukien alentamismekanismi ja 
alentamisesta saatavan tulon käyttö 
jäsenvaltiossa, olisi sallittava, että 
määrärahojen alustava kokonaismäärä 
YMP:n strategiasuunnitelmassa ylittää 
kunakin vuonna kansalliset määrärahat.

(48) YMP:n strategiasuunnitelmien 
mukaiset suorat tuet olisi myönnettävä tällä 
asetuksella vahvistettujen kansallisten 
määrärahojen rajoissa. 
Yhdenmukaistamisprosessi on saatava 
päätökseen monivuotisen 
rahoituskehyksen 2021–2027 kattamalla 
ajanjaksolla, jotta voidaan noudattaa 
Eurooppa-neuvoston vuonna 2002 
tekemää päätöstä1a ja varmistaa reilu 
kilpailu ja yhdenvertaisuus 
jäsenvaltioiden välillä. Näiden kansallisten 
määrärahojen olisi heijastettava kehitystä, 
jonka mukaan jäsenvaltioiden, joissa 
hehtaaritukitaso on alhaisin, määrärahoja 
lisätään asteittain. Suorien tukien 
täydellinen ulkoinen 
yhdenmukaistaminen olisi saavutettava 
ohjelmakauden loppuun mennessä. Jotta 
voidaan ottaa huomioon tukien 
alentamismekanismi ja alentamisesta 
saatavan tulon käyttö jäsenvaltiossa, olisi 
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sallittava, että määrärahojen alustava 
kokonaismäärä YMP:n 
strategiasuunnitelmassa ylittää kunakin 
vuonna kansalliset määrärahat.

__________________
1a Eurooppa-neuvoston päätös, 
puheenjohtajan päätelmät, 24. ja 25. 
lokakuuta 2002.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/118

Tarkistus 1184
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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
3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) ’keskitetyllä eläinten 
ruokintatoiminnalla’ karjatilaa, jolla 
kasvatetaan eläimiä alueen ja 
luonnonvarojen tai tilan kantokyvyn 
sallimaa suuremmalla tiheydellä, tai 
karjan ja märehtijöiden tapauksessa 
karjatilaa, jolla eläimillä ei ole pääsyä 
laitumelle tai asianmukaista määrää 
rehuhehtaareja, jotka tukisivat laitumien 
tai nurmen käyttöön perustuvaa 
laiduntamista tai rehuruokintaa;

Or. en

Perustelu

ENVI 54
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15.10.2020 A8-0200/1185

Tarkistus 1185
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-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
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 myös peltometsäviljelyssä;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1186

Tarkistus 1186
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-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
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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 ja pysyvästä nurmesta. 
Maisemapiirteitä voidaan tässä yhteydessä 
pitää maatalousmaan osatekijöinä. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä ilmaisut 
’peltoala’, ’pysyvät viljelykasvit’ ja 
’pysyvä nurmi’ seuraavan kehyksen sisällä:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1187

Tarkistus 1187
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-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
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 
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;

__________________ __________________
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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15.10.2020 A8-0200/1188

Tarkistus 1188
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-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 – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) annetaan tukea riittävien 
maataloustulojen ja maatalouden 
selviytymiskyvyn varmistamiseksi koko 
unionin alueella, jotta saataisiin 
parannettua elintarviketurvaa pitkällä 
aikavälillä ja ehkäistyä ylituotantoa, jotta 
viljelijöiden määrän väheneminen 
saadaan käännettyä;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1189

Tarkistus 1189
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-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 – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) parannetaan paikallista, kansallista 
ja eurooppalaista 
markkinasuuntautuneisuutta ja ympäristön 
kestävyyttä, pitkän aikavälin 
kilpailukykyä, mukaan lukien 
kiinnittämällä enemmän huomiota 
tutkimukseen, investointeihin, 
teknologiaan ja digitalisointiin 
kiertotalouden periaatteiden mukaisesti;

Or. en



AM\1216071FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

15.10.2020 A8-0200/1190

Tarkistus 1190
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-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 – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) parannetaan viljelijöiden asemaa 
arvoketjussa;

c) parannetaan viljelijöiden asemaa 
arvoketjussa ja kehitetään paikallisia 
markkinoita erityisesti kehittämällä 
lyhyitä toimitusketjuja;

Or. en


