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14.10.2020 A8-0200/1201

Tarkistus 1201
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
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaikutusindikaattorit, jotka liittyvät 
5 artiklassa ja 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin ja joita 
käytetään YMP:n strategiasuunnitelmien ja 
YMP:n yhteydessä.

c) vaikutusindikaattorit, jotka liittyvät 
5 artiklassa ja 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin ja joita 
käytetään tuettaessa määrällisten 
suoritustavoitteiden vahvistamista YMP:n 
strategiasuunnitelmien erityistavoitteiden 
osalta ja arvioitaessa edistymistä näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa ja YMP:ssä.

Or. en

Perustelu

Tähän sisältyy ENVI 63.
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14.10.2020 A8-0200/1202

Tarkistus 1202
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
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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 
määrätään hallinnollinen seuraamus 
tuensaajille, joille maksetaan suoraa tukea 
tämän osaston II ja III luvun mukaisesti tai 
vuosipalkkioita 65, 66 ja 67 artiklan 
mukaisesti mutta jotka eivät täytä 
asiaankuuluvista työehtosopimuksista 
sekä kansallisen, unionin ja 
kansainvälisen tason sosiaali- ja 
työlainsäädännöstä juontuvia työoloja ja -
ehtoja koskevia sovellettavia vaatimuksia 
sekä 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:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1203

Tarkistus 1203
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
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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 
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 sekä 
eläinten hyvinvointia koskevassa liitteessä 
XIa mainittuja unionin lainsäädännön 
mukaisia lakisääteisiä hoitovaatimuksia ja 
maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevia toimenpidevaatimuksia, jotka 
koskevat seuraavia erityisaloja:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1204

Tarkistus 1204
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
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Lakisääteisen hoitovaatimuksen 2 
ja vesien suojelemisesta maataloudesta 
peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta 12. joulukuuta 1991 
annetun neuvoston direktiivin 
91/676/ETY noudattamiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
eläintiheys maatiloilla ja alueilla ei ylitä 
kyseisessä direktiivissä vahvistettua 
enimmäismäärää, joka on 170 
kilogrammaa typpeä hehtaaria kohti.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1205

Tarkistus 1205
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
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Työoloja ja -ehtoja koskevien 

sovellettavien vaatimusten ja työnantajien 
velvoitteiden noudattaminen

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa 
ehdollisuusjärjestelmään hallinnollisia 
seuraamuksia, joita määrätään 
tuensaajille, joille maksetaan suoraa 
tukea tämän osaston II ja III luvun 
mukaisesti tai vuosipalkkioita 65, 66 ja 67 
artiklan mukaisesti, jos nämä eivät täytä 
asiaankuuluvissa työehtosopimuksissa ja 
kansallisen, unionin ja kansainvälisen 
tason sosiaali- ja työlainsäädännössä 
vahvistettuja työoloja ja -ehtoja koskevia 
sovellettavia vaatimuksia. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä työoloihin ja 
työehtojen tuntemukseen, palkkaukseen, 
työaikaan, terveyteen ja turvallisuuteen, 
sukupuolten tasa-arvoon, työntekijöiden 
vapaaseen liikkuvuuteen, yhdenvertaiseen 
kohteluun, palvelujen tarjoamiseen ja 
työntekijöiden lähettämiseen, kolmansien 
maiden kansalaisten oleskelun 
edellytyksiin, suojeluun työsuhteen 
päättyessä, vuokratyöhön, työntekijöille 
tiedottamiseen ja heidän kuulemiseensa, 
lapsityövoiman käytön kieltämiseen ja 
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nuorten työntekijöiden suojeluun, 
sosiaaliseen suojeluun, sosiaaliturvan 
koordinointiin sekä koulutukseen. 
Hallinnollinen seuraamus määrätään 
tuensaajille myös, jos Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) keskeisiä 
yleissopimuksia ei noudateta.

Or. en



AM\1216074FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

14.10.2020 A8-0200/1206

Tarkistus 1206
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
11 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 b artikla
Lakisääteisen hoitovaatimuksen 2 ja 
vesien suojelemisesta maataloudesta 
peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta 12. joulukuuta 1991 
annetun neuvoston direktiivin 
91/676/ETY noudattamiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
eläintiheys maatiloilla ja alueilla ei ylitä 
kyseisessä direktiivissä vahvistettua 
enimmäismäärää, joka on 170 
kilogrammaa typpeä hehtaaria kohti.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1207

Tarkistus 1207
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lara Wolters, Eleonora Evi

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
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 Tukien alentaminen 15 Tukien alentaminen

1. Jos viljelijälle tämän luvun 
mukaisesti myönnettävien suorien tukien 
määrä on tiettynä kalenterivuonna yli 60 
000 euroa, jäsenvaltion on alennettava 
sitä seuraavasti:

1. Jäsenvaltion on rajoitettava 
viljelijälle tämän luvun mukaisesti 
myönnettävien suorien tukien määrä 
tiettynä kalenterivuonna 60 000 euroon.

a) vähintään 25 prosenttia, jos määrä on 
60 000–75 000 euroa;
(b) vähintään 50 prosenttia, jos määrä on 
75 000–90 000 euroa;
c) vähintään 75 prosenttia, jos määrä on 
90 000–100 000 euroa;
(d) vähintään 100 prosenttia, jos määrä 
on yli 100 000 euroa.
2. 2.

Ennen 1 kohdan soveltamista jäsenvaltion 
on vähennettävä viljelijälle tämän luvun 
nojalla tiettynä kalenterivuonna 
myönnettävistä suorista tuista:

Ennen 1 kohdan soveltamista jäsenvaltio 
voi vähentää viljelijälle tämän luvun 
nojalla tiettynä kalenterivuonna 
myönnettävistä suorista tuista:

a) viljelijän ilmoittamat 
maataloustoimintaan liittyvät palkat, 
mukaan lukien verot ja työnantajamaksut; 
ja

a) 50 prosenttia viljelijän 
ilmoittamista maataloustoimintaan 
liittyvistä palkoista, mukaan lukien verot ja 
työnantajamaksut; ja

b) vastaavat kustannukset, jotka 
aiheutuvat sellaisten maatilalla 
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työskentelevien henkilöiden 
säännöllisestä ja ilmaisesta työstä, jotka 
eivät saa palkkaa tai joiden saama palkka 
on suoritetuista palveluista tavallisesti 
maksettavaa korvausta pienempi mutta 
jotka saavat korvauksen maatilan 
liiketoiminnan taloudellisen tuloksen 
kautta.
Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen 
määrien laskemiseksi jäsenvaltion on 
käytettävä kansallisen tai alueellisen tason 
maataloustoimintaan liittyviä 
keskipalkkoja kerrottuna asianomaisen 
viljelijän ilmoittamien vuotuisten 
työyksiköiden määrällä.

Edellä a alakohdassa tarkoitettujen määrien 
laskemiseksi jäsenvaltion on käytettävä 
kansallisen tai alueellisen tason 
maataloustoimintaan ja siihen liittyvään 
toimintaan liittyviä todellisia 
palkkakustannuksia kerrottuna 
asianomaisen viljelijän ilmoittamien 
vuotuisten työyksiköiden määrällä.

2 a. Ennen 1 kohdan soveltamista 
jäsenvaltion on vähennettävä viljelijälle 
tämän luvun nojalla tiettynä 
kalenterivuonna myönnettävistä suorista 
tuista 27 ja 28 artiklan nojalla saadut 
määrät.

3. 3.

Tuloa, joka tukien alentamisesta arvioidaan 
saatavan, on ensisijaisesti käytettävä 
kestävyysperusteisen täydentävän 
uudelleenjakotulotuen rahoittamiseen ja 
tämän jälkeen sellaisten muiden 
tukitoimien rahoittamiseen, jotka kuuluvat 
tuotannosta irrotettuihin suoriin tukiin.

Tuloa, joka tukien alentamisesta arvioidaan 
saatavan, on priorisoitava 
kestävyysperusteisen täydentävän 
uudelleenjakotulotuen rahoittamiseen ja 
tämän jälkeen sellaisten muiden 
tukitoimien rahoittamiseen, jotka kuuluvat 
tuotannosta irrotettuihin suoriin tukiin.

Jäsenvaltio voi myös käyttää koko tulon tai 
osan siitä siirtoina rahoittaakseen IV luvun 
mukaisia maaseuturahaston 
tukitoimityyppejä. Tällainen siirto 
maaseuturahastoon on tehtävä osana 
YMP:n strategiasuunnitelman 
rahoitustaulukoita, ja sitä voidaan tarkistaa 
90 artiklan mukaisesti vuonna 2023. Siihen 
ei sovelleta maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston välisten varainsiirtojen 
enimmäismääriä, jotka vahvistetaan 90 
artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltio voi myös käyttää koko tulon tai 
osan siitä siirtoina rahoittaakseen IV luvun 
mukaisia maaseuturahaston 
tukitoimityyppejä. Tällainen siirto 
maaseuturahastoon on tehtävä osana 
YMP:n strategiasuunnitelman 
rahoitustaulukoita, ja sitä voidaan tarkistaa 
90 artiklan mukaisesti vuonna 2024.

3 a. Oikeushenkilön tapauksessa taikka 
luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmän tapauksessa 
jäsenvaltiot voivat soveltaa 1 kohdassa 
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tarkoitettua alennusta 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 
maatalouden rakenteita.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
säännöillä, joilla vahvistetaan 1 kohdassa 
säädetyn tukien alentamisen 
yhdenmukaistettu laskentaperusta sen 
varmistamiseksi, että varat jaetaan tukeen 
oikeutetuille tuensaajille asianmukaisesti.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
säännöillä, joilla vahvistetaan 1 kohdassa 
säädetyn tukien alentamisen 
yhdenmukaistettu laskentaperusta sen 
varmistamiseksi, että varat jaetaan tukeen 
oikeutetuille tuensaajille asianmukaisesti.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1208

Tarkistus 1208
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
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä 
tuotannosta irrotetut suorat tuet tässä 
jaksossa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltion on myönnettävä 
tuotannosta irrotetut suorat tuet 
aktiiviviljelijöille tässä jaksossa säädetyin 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1209

Tarkistus 1209
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
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on asetettava pinta-
alakynnys ja myönnettävä tuotannosta 
irrotetut suorat tuet vain sellaisille 
tosiasiallisille viljelijöille, joiden tilan 
tukikelpoinen ala, jolle on haettu 
tuotannosta irrotettuja suoria tukia, 
ylittää tämän pinta-alakynnyksen.

Jäsenvaltio voi asettaa suorille tuille 
vähimmäisrajan ja myöntää suoria tukia 
vain sellaisille aktiiviviljelijöille, joiden 
määrät ovat yhtä suuret kuin tämä kynnys 
tai ylittävät sen.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1210

Tarkistus 1210
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
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on pinta-alakynnystä 
asettaessaan pyrittävä varmistamaan, että 
tuotannosta irrotettuja suoria tukia 
voidaan myöntää tosiasiallisille 
viljelijöille ainoastaan, jos

Jäsenvaltion on tukien vähimmäisrajaa 
asettaessaan pyrittävä varmistamaan, että 
saadut määrät tosiasiallisesti edistävät 6 
artiklan 1 kohdassa asetettuja tavoitteita, 
joita suorilla tuilla edistetään.

Or. en


