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14.10.2020 A8-0200/727

Tarkistus 727
Maria Noichl
S&D-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 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Komission olisi otetta huomioon 
rahoitusta koskeva EU:n 
kestävyysluokitusjärjestelmä sekä unionin 
ilmastotunnusmerkkijärjestelmä, jotta 
voidaan varmistaa ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin liittyvien menojen 
yksityiskohtaisempi ja tarkempi seuranta.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/728

Tarkistus 728
Maria Noichl
S&D-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, 

(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 
ja/tai työnantajan velvoitteita, jotka 
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kansanterveyttä, eläinten terveyttä, kasvien 
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.

vahvistetaan kaikissa asiaankuuluvissa 
työehtosopimuksissa ja kansallisessa ja 
unionin työlainsäädännössä, jotka 
koskevat muun muassa muun muassa 
työehtojen tuntemista, palkkausta, 
työaikaa, terveyttä ja turvallisuutta, 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, 
yhdenvertaista kohtelua, työntekijöiden 
lähettämistä, kolmansien maiden 
kansalaisten oleskelun edellytyksiä, 
vuokratyötä 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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14.10.2020 A8-0200/729

Tarkistus 729
Maria Noichl
S&D-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 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava 
myöntää tukea maatalouden ympäristön 
kannalta kestäviä käytäntöjä, 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista sekä erityisesti perinteisten 
jalostusmenetelmien avulla toteutettua 
geenivarojen suojelua ja parantamista 
varten, jotta voidaan varmistaa EU:n 
ekosysteemien selviytymis- ja 
palautumiskyky ja edistää biologista 
monimuotoisuutta.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/730

Tarkistus 730
Maria Noichl
S&D-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 55 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(55 a) Unionin ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava SEUT-sopimuksen 
208 artiklan mukaisesti, että 
kehitysyhteistyön tavoitteet otetaan 
huomioon kaikissa YMP:n tukitoimissa ja 
että niissä kunnioitetaan oikeutta 
ruokaan sekä oikeutta kehitykseen. 
Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, 
että YMP:n strategiasuunnitelmilla 
edistetään mahdollisimman paljon 
kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ja Pariisin 
sopimuksessa asetettujen tavoitteiden sekä 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden saavuttamista sekä unionin 
ympäristö- ja ilmastositoumusten sekä 
Pellolta pöytään -strategian ja 
biodiversiteettistrategian perusteella 
laaditun asiaankuuluvan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston hyväksymän 
lainsäädännön noudattamista.

Or. en



AM\1215833FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

14.10.2020 A8-0200/731

Tarkistus 731
Maria Noichl
S&D-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
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Kestävän kehitys

YMP:n strategiasuunnitelmien 
tavoitteisiin pyrittäessä otetaan huomioon 
kestävän kehityksen periaate sekä 
saastuttaja maksaa -periaate ja 
huomioidaan tavoite ympäristön laadun 
säilyttämisestä, suojelusta ja 
parantamisesta SEUT-sopimuksen 
11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Jäsenvaltiot ja komissio 
varmistavat, että YMP:n 
erityistavoitteiden valmistelussa ja niiden 
täytäntöönpanossa edistetään 
ympäristönsuojeluvaatimuksia, 
resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista, 
luonnon monimuotoisuutta, selviytymis- 
ja palautumiskykyä katastrofitilanteissa 
sekä riskien lieventämistä ja ehkäisyä. 
Tukitoimet on suunniteltava ja 
toteutettava kehityspolitiikan 
johdonmukaisuutta koskevan periaatteen 
mukaisesti SEUT-sopimuksen 208 
artiklassa vahvistetulla tavalla. Komissio 
tarkastaa strategisen yhdenmukaisuuden 
V osaston III luvussa esitetyn menettelyn 
mukaisesti. 

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/732

Tarkistus 732
Maria Noichl
S&D-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
Sosiaalisen ehdollisuuden periaate ja 

soveltamisala
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, jos nämä eivät täytä 
kaikissa asiaankuuluvissa 
työehtosopimuksissa ja kansallisen, 
unionin ja kansainvälisen tason sosiaali- 
ja työlainsäädännössä vahvistettuja 
sovellettavia työoloja ja -ehtoja koskevia 
velvoitteita ja/tai työnantajan velvoitteita.
2. YMP:n strategiasuunnitelmaan 
sisällytettävää tehokasta ja oikeasuhteista 
hallinnollisten seuraamusten järjestelmää 
koskevissa säännöissä on noudatettava 
asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] IV 
osaston IV luvussa vahvistettuja 
vaatimuksia.

Or. en



AM\1215833FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

14.10.2020 A8-0200/733

Tarkistus 733
Maria Noichl
S&D-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
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla

Tukien alentaminen

15 artikla

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. 

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.

Tulo, joka tukien alentamisesta arvioidaan 
saatavan, asetetaan etusijalle, jotta 
voidaan rahoittaa kestävyysperusteista 
täydentävää uudelleenjakotulotukea ja 
tämän jälkeen sellaisia muita tukitoimia, 
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 
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jäsenvaltiot voivat soveltaa 1 kohdassa 
tarkoitettua alennusta 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.
3 b. Kun jäsenvaltio myöntää viljelijöille 
täydentävää uudelleenjakotulotukea 
26 artiklan nojalla ja käyttää tätä varten 
vähintään 12 prosenttia liitteessä IV 
vahvistetuista suorien tukien 
määrärahoista, se voi päättää olla 
soveltamatta tätä artiklaa.

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



AM\1215833FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

14.10.2020 A8-0200/734

Tarkistus 734
Maria Noichl
S&D-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
94 artikla

Komission teksti Tarkistus

94 artikla

Menettelyä koskevat säännöt
94 artikla

Kumppanuuden periaatteet
1. Jäsenvaltion on laadittava YMP:n 
strategiasuunnitelmansa läpinäkyvien 
menettelyjen avulla institutionaalisen ja 
oikeudellisen kehyksensä mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on 
järjestettävä ja toteutettava toimivaltaisten 
alue- ja paikallisviranomaisten ja muiden 
kumppaneiden kanssa kokonaisvaltainen 
kumppanuus YMP:n 
strategiasuunnitelmansa laatimiseksi 
läpinäkyvien menettelyjen avulla 
institutionaalisen ja oikeudellisen 
kehyksensä mukaisesti ja ottaen huomioon 
YMP:n strategiasuunnitelmien 
erityispiirteet.

2. YMP:n strategiasuunnitelman 
laatimisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
elimen on varmistettava, että ympäristö- ja 
ilmastoasioista vastaavat toimivaltaiset 
viranomaiset osallistuvat tosiasiallisesti 
suunnitelman ympäristö- ja 
ilmastonäkökohtien valmisteluun.

2. YMP:n strategiasuunnitelman 
laatimisesta jäsenvaltiossa vastaavan 
elimen on varmistettava, että ympäristö- ja 
ilmastoasioista vastaavat toimivaltaiset 
julkiset viranomaiset osallistuvat 
täysimääräisesti suunnitelman ympäristö- 
ja ilmastonäkökohtien valmisteluun.

3. 3.

Jäsenvaltion on järjestettävä kumppanuus 
toimivaltaisten alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa. Kyseiseen 
kumppanuuteen on sisällyttävä vähintään 
seuraavat kumppanit:

Jäsenvaltion on järjestettävä kumppanuus 
toimivaltaisten alue- ja 
paikallisviranomaisten sekä muiden 
kumppanien kanssa. Kyseiseen 
kumppanuuteen on sisällyttävä vähintään 
seuraavat kumppanit:
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a) asianomaiset viranomaiset; a) alueelliset, paikalliset, 
maaseutualueen ja muut asianmukaiset 
viranomaiset;

b) talouselämän eturyhmät ja 
työmarkkinaosapuolet;

b) talouselämän eturyhmät ja 
työmarkkinaosapuolet; erityisesti 
maatalousalan edustajat ja Leader-
ohjelmien paikalliset toimintaryhmät;

c) asianomaiset kansalaisyhteiskuntaa 
edustavat elimet ja tarvittaessa sosiaalisen 
osallisuuden, perusoikeuksien, sukupuolten 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastuussa olevat elimet.

c) asianomaiset kansalaisyhteiskuntaa 
edustavat elimet, jotka liittyvät kaikkiin 5 
artiklassa ja 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin, ja tarvittaessa 
sosiaalisen osallisuuden, perusoikeuksien, 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastuussa 
olevat elimet.

Jäsenvaltion on otettava kyseiset 
kumppanit mukaan YMP:n 
strategiasuunnitelmien valmisteluun.

Jäsenvaltion on otettava kyseiset 
kumppanit täysimääräisesti mukaan 
YMP:n strategiasuunnitelmien 
valmisteluun.

3 a. Edellä olevan 1 kohdan perusteella 
perustettu kumppanuus toimii 
monitasoisen hallinnon periaatteen ja 
alhaalta ylöspäin -lähestymistavan 
mukaisesti. Jäsenvaltion on otettava 3 
kohdassa tarkoitetut kumppanit mukaan 
YMP:n strategiasuunnitelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon ja 
arviointiin.
3 b. YMP:n strategiasuunnitelmiin 
liittyvät kumppanuudet on järjestettävä ja 
toteutettava komission delegoidun 
asetuksen (EU) N:o 240/2014 mukaisesti.
3 c. Komission on kuultava vähintään 
kerran vuodessa kumppaneita unionin 
tasolla edustavia organisaatioita YMP:n 
strategiasuunnitelmien täytäntöönpanosta 
ja esitettävä tuloksista kertomus 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4. Jäsenvaltiot ja komissio tekevät 
yhteistyötä varmistaakseen YMP:n 
strategiasuunnitelmien täytäntöönpanon 
tehokkaan koordinoinnin, ottaen huomioon 
suhteellisuusperiaatteen ja yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin periaatteen.

4. Jäsenvaltiot ja komissio tekevät 
yhteistyötä varmistaakseen YMP:n 
strategiasuunnitelmien täytäntöönpanon 
tehokkaan koordinoinnin, ottaen huomioon 
suhteellisuusperiaatteen, yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin periaatteen sekä 
sisämarkkinoiden moitteettoman 
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toiminnan.
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14.10.2020 A8-0200/735

Tarkistus 735
Maria Noichl
S&D-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
107 artikla

Komission teksti Tarkistus

107 artikla

YMP:n strategiasuunnitelman 
muuttaminen

107 artikla

YMP:n strategiasuunnitelman 
muuttaminen

1. Jäsenvaltio voi esittää komissiolle 
pyyntöjä YMP:n strategiasuunnitelmansa 
muuttamiseksi.

1. Jäsenvaltio voi esittää komissiolle 
pyyntöjä YMP:n strategiasuunnitelmansa 
muuttamiseksi, mukaan lukien 
tarvittaessa kaikki mahdolliset alueellisia 
tukitoimiohjelmia koskevat muutokset, 
joista on sovittu alueellisten 
hallintoviranomaisten kanssa.

2. YMP:n strategiasuunnitelmien 
muutospyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja perusteluissa on 
erityisesti todettava, miten muutosten 
odotetaan vaikuttavan siihen, miten 
suunnitelmalla päästään 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin. 
Muutospyyntöjen mukana on toimitettava 
muutettu suunnitelma, myös päivitetyt 
liitteet tarvittaessa.

2. YMP:n strategiasuunnitelmien 
muutospyyntöjen on sisällettävä selitys, 
jossa todetaan, miten muutosten odotetaan 
vaikuttavan siihen, miten suunnitelmalla 
päästään 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin. 
Muutospyyntöjen mukana on toimitettava 
muutettu suunnitelma, myös päivitetyt 
liitteet tarvittaessa.

3. Komissio arvioi, onko muutos 
johdonmukainen tämän asetuksen ja sen 
nojalla annettujen säännösten sekä 
asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] kanssa 
ja vaikutetaanko sillä tehokkaasti 
erityistavoitteiden saavuttamiseen.

3. Komissio arvioi, onko muutos 
johdonmukainen tämän asetuksen ja sen 
nojalla annettujen säännösten sekä 
asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] kanssa 
ja vaikutetaanko sillä tehokkaasti 
erityistavoitteiden saavuttamiseen.

4. Komissio hyväksyy YMP:n 
strategiasuunnitelman muutospyynnön 

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

edellyttäen, että tarvittavat tiedot on 
toimitettu ja komissio on varmistunut siitä, 
että muutettu suunnitelma on unionin 
oikeuden yleisten periaatteiden, tässä 
asetuksessa vahvistettujen vaatimusten, 
tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjen 
säännösten ja asetuksessa (EU) 
[horisontaaliasetus] hyväksyttyjen 
säännösten mukainen.

5. Komissio voi esittää huomautuksia 
30 työpäivän kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman muutospyynnön 
esittämisestä. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle kaikki tarvittavat lisätiedot.

5. Komissio voi esittää huomautuksia 
30 työpäivän kuluessa YMP:n 
strategiasuunnitelman muutospyynnön 
esittämisestä. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle kaikki tarvittavat lisätiedot.

6. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö on hyväksyttävä viimeistään 
kolme kuukautta sen jälkeen, kun 
jäsenvaltio on toimittanut sen, edellyttäen 
että komission mahdollisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon.

6. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö on hyväksyttävä viimeistään 
kolme kuukautta sen jälkeen, kun 
jäsenvaltio on toimittanut sen, edellyttäen 
että komission mahdollisesti esittämät 
huomautukset on otettu riittävällä tavalla 
huomioon.

7. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö voidaan esittää enintään 
kerran kalenterivuodessa, jollei komission 
109 artiklan mukaisesti määrittämistä 
mahdollisista poikkeuksista muuta johdu.

7. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö voidaan esittää enintään 
kerran kalenterivuodessa, jollei tässä 
asetuksessa määritetyistä ja komission 
109 artiklan mukaisesti määrittämistä 
mahdollisista poikkeuksista muuta johdu.

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

8. Komissio hyväksyy jokaisen 
YMP:n strategiasuunnitelman muutoksen 
täytäntöönpanopäätöksellä soveltamatta 
139 artiklassa tarkoitettua 
komiteamenettelyä. Asiasta ilmoitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
asiaankuuluvalla tavalla.

9. YMP:n strategiasuunnitelmien 
muutoksilla on oikeusvaikutuksia vasta sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt ne, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 80 
artiklan soveltamista.

9. YMP:n strategiasuunnitelmien 
muutoksilla on oikeusvaikutuksia vasta sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt ne, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
80 artiklan soveltamista, ja ne on 
julkaistava.

10. Puhtaasti toimituksellisia tai 
tekstinlaadinnallisia korjauksia taikka 
ilmeisiä virheitä, jotka eivät vaikuta 
politiikan toteuttamiseen eivätkä 
tukitoimeen, ei katsota muutospyynnöksi. 
Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 

10. Puhtaasti toimituksellisia tai 
tekstinlaadinnallisia korjauksia taikka 
ilmeisiä virheitä, jotka eivät vaikuta 
politiikan toteuttamiseen eivätkä 
tukitoimeen, ei katsota muutospyynnöksi. 
Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 
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kyseisistä korjauksista. kyseisistä korjauksista.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/736

Tarkistus 736
Maria Noichl
S&D-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
110 artikla

Komission teksti Tarkistus

110 artikla

Hallintoviranomainen

110 artikla

Hallintoviranomainen

1. 1.

Jäsenvaltion on nimettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa varten 
hallintoviranomainen.

Jäsenvaltion on nimettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa varten 
hallintoviranomainen.

Jäsenvaltion on varmistettava, että on 
perustettu hallinto- ja valvontajärjestelmä, 
jolla taataan selkeä tehtävien jako ja 
erottelu hallintoviranomaisen ja muiden 
elinten välillä. Jäsenvaltion on 
varmistettava, että järjestelmä toimii 
tehokkaasti koko 
strategiasuunnitelmakauden ajan.

Jäsenvaltion on varmistettava, että on 
perustettu hallinto- ja valvontajärjestelmä, 
jolla taataan selkeä tehtävien jako ja 
erottelu hallintoviranomaisen ja muiden 
elinten välillä. Jäsenvaltion on 
varmistettava, että järjestelmä toimii 
tehokkaasti koko 
strategiasuunnitelmakauden ajan.

1 a. Jäsenvaltio voi myös nimittää 
alueellisia hallintoviranomaisia 
kansallisten strategiasuunnitelmien 
puitteissa maaseuturahastosta 
rahoitettavien tukitoimien 
täytäntöönpanoa ja hallinnointia varten 
silloin, kun tukitoimet ovat luonteeltaan 
alueellisia. Tällöin kansallisen 
hallintoviranomaisen on nimettävä 
maaseuturahastoa varten kansallinen 
koordinointielin, joka takaa, että unionin 
sääntöjä noudatetaan yhdenmukaisesti, ja 
varmistaa yhdenmukaisuuden 
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strategiasuunnitelman kansallista tasoa 
varten laadittujen osatekijöiden kanssa 
93 artiklan toisen alakohdan mukaisesti.

2. Hallintoviranomainen vastaa 
ohjelman tehokkaasta, vaikuttavasta ja 
moitteettomasta hallinnosta ja 
toteutuksesta. Sen on erityisesti 
varmistettava, että

2. Hallintoviranomainen vastaa 
ohjelman tehokkaasta, vaikuttavasta ja 
moitteettomasta hallinnosta ja toteutuksesta 
ja tarvittaessa yhdessä alueellisten 
hallintoviranomaisten kanssa alueellisista 
tukitoimiohjelmista. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että

a) käytössä on asianmukainen suojattu 
sähköinen järjestelmä suunnitelman ja sen 
toteutuksen seurantaa ja arviointia varten 
tarvittavien tilastotietojen ja varsinkin 
määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen 
seurannassa tarvittavien tietojen 
kirjaamiseksi, säilyttämiseksi, 
hallinnoimiseksi ja niistä raportoimiseksi;

a) käytössä on asianmukainen suojattu 
sähköinen järjestelmä suunnitelman ja sen 
toteutuksen seurantaa ja arviointia varten 
tarvittavien tilastotietojen ja varsinkin 
määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen 
seurannassa tarvittavien tietojen 
kirjaamiseksi, säilyttämiseksi, 
hallinnoimiseksi ja niistä raportoimiseksi;

b) tuensaajat ja muut tukitoimien 
toteuttamiseen osallistuvat elimet

b) tuensaajat ja muut tukitoimien 
toteuttamiseen osallistuvat elimet

i) saavat tiedot niille tuen 
myöntämisestä aiheutuvista 
velvollisuuksista ja niillä on joko erillinen 
kirjanpito tai soveltuva kirjanpitokoodi 
kaikille toimeen liittyville tapahtumille;

i) saavat tiedot niille tuen 
myöntämisestä aiheutuvista 
velvollisuuksista ja niillä on joko erillinen 
kirjanpito tai soveltuva kirjanpitokoodi 
kaikille toimeen liittyville tapahtumille;

ii) ovat tietoisia vaatimuksista, jotka 
koskevat tietojen toimittamista 
hallintoviranomaiselle sekä tuotosten ja 
tulosten kirjaamista;

ii) ovat tietoisia vaatimuksista, jotka 
koskevat tietojen toimittamista 
hallintoviranomaiselle sekä tuotosten ja 
tulosten kirjaamista;

c) asianomaisille tuensaajille 
toimitetaan, tarvittaessa sähköisesti, 
luettelo III osaston I luvun 2 jakson 
mukaisesti vahvistetuista lakisääteisistä 
hoitovaatimuksista ja hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista, joita on 
sovellettava tilatasolla, sekä selkeät ja 
täsmälliset asiaa koskevat tiedot;

c) asianomaisille tuensaajille 
toimitetaan, tarvittaessa sähköisesti, 
luettelo III osaston I luvun 2 jakson 
mukaisesti vahvistetuista lakisääteisistä 
hoitovaatimuksista ja hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista, joita on 
sovellettava tilatasolla, sekä selkeät ja 
täsmälliset asiaa koskevat tiedot;

d) 125 artiklassa tarkoitettu 
ennakkoarviointi on arviointi- ja 
seurantajärjestelmän mukainen, ja se 
hyväksytään ja toimitetaan komissiolle;

d) 125 artiklassa tarkoitettu 
ennakkoarviointi on arviointi- ja 
seurantajärjestelmän mukainen, ja se 
hyväksytään ja toimitetaan komissiolle;

e) 126 artiklassa tarkoitettu 
arviointisuunnitelma on laadittu, ja 

e) 126 artiklassa tarkoitettu 
arviointisuunnitelma on laadittu, ja 
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kyseisessä artiklassa tarkoitetussa 
jälkiarvioinnissa noudatetaan tässä 
asetuksessa säädettyjä määräaikoja, 
varmistaen, että kyseiset arvioinnit ovat 
seuranta- ja arviointijärjestelmän mukaisia 
ja että ne toimitetaan 111 artiklassa 
tarkoitetulle seurantakomitealle ja 
komissiolle;

kyseisessä artiklassa tarkoitetussa 
jälkiarvioinnissa noudatetaan tässä 
asetuksessa säädettyjä määräaikoja, 
varmistaen, että kyseiset arvioinnit ovat 
seuranta- ja arviointijärjestelmän mukaisia 
ja että ne toimitetaan 111 artiklassa 
tarkoitetulle seurantakomitealle ja 
komissiolle;

f) seurantakomitealle toimitetaan 
tiedot ja asiakirjat, jotka tarvitaan YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanon 
seurannassa strategiasuunnitelman 
erityistavoitteet ja toimintalinjat huomioon 
ottaen;

f) seurantakomitealle toimitetaan 
tiedot ja asiakirjat, jotka tarvitaan YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanon 
seurannassa strategiasuunnitelman 
erityistavoitteet ja toimintalinjat huomioon 
ottaen;

g) laaditaan vuotuinen 
tuloksellisuuskertomus, myös seurantaa 
koskevat yhteenvetotaulukot, ja ne 
toimitetaan komissiolle seurantakomitean 
kuulemisen jälkeen;

g) laaditaan tuloksellisuuden 
seurantakertomus, myös seurantaa 
koskevat yhteenvetotaulukot, ja ne 
toimitetaan komissiolle seurantakomitean 
kuulemisen jälkeen;

h) vuotuista tuloksellisuuskertomusta 
koskevien komission huomautusten 
johdosta toteutetaan asianmukaiset 
jatkotoimet;

h) tuloksellisuuskertomusta koskevien 
komission huomautusten johdosta 
toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;

i) maksajavirasto saa rahoitettaviksi 
valittujen tukitoimien osalta kaikki 
tarvittavat tiedot erityisesti noudatetuista 
menettelyistä ja kaikista suoritetuista 
tarkastuksista ennen kuin maksut 
hyväksytään;

i) maksajavirasto saa rahoitettaviksi 
valittujen tukitoimien osalta kaikki 
tarvittavat tiedot erityisesti noudatetuista 
menettelyistä ja kaikista suoritetuista 
tarkastuksista ennen kuin maksut 
hyväksytään;

j) maaseuturahastosta rahoitettavien 
tukitoimien tuensaajat, lukuun ottamatta 
pinta-ala- ja eläinperusteisia tukitoimia, 
tuovat esille saamansa rahoitustuen, myös 
käyttämällä unionin tunnusta 
asianmukaisella tavalla, noudattaen 
sääntöjä, jotka komissio vahvistaa 5 
kohdan mukaisesti;

j) maaseuturahastosta rahoitettavien 
tukitoimien tuensaajat, lukuun ottamatta 
pinta-ala- ja eläinperusteisia tukitoimia, 
tuovat esille saamansa rahoitustuen, myös 
käyttämällä unionin tunnusta 
asianmukaisella tavalla, noudattaen 
sääntöjä, jotka komissio vahvistaa 5 
kohdan mukaisesti;

k) huolehditaan YMP:n 
strategiasuunnitelman julkisuudesta, muun 
muassa kansallisen YMP-verkoston 
välityksellä, tiedottamalla mahdollisille 
tuensaajille, ammattialajärjestöille, 
talouselämän edustajille ja 
työmarkkinaosapuolille, miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa edistäville elimille sekä 
alalla toimiville kansalaisjärjestöille, 

k) huolehditaan YMP:n 
strategiasuunnitelman julkisuudesta, muun 
muassa kansallisen YMP-verkoston 
välityksellä, tiedottamalla mahdollisille 
tuensaajille, ammattialajärjestöille, 
talouselämän edustajille ja 
työmarkkinaosapuolille, miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa edistäville elimille sekä 
alalla toimiville kansalaisjärjestöille, 
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ympäristöjärjestöt mukaan luettuina, 
YMP:n strategiasuunnitelman tarjoamista 
mahdollisuuksista sekä säännöistä, jotka 
koskevat YMP:n strategiasuunnitelmasta 
saatavaa rahoitusta, sekä tiedottamalla 
tuensaajille ja suurelle yleisölle tuesta, jota 
unioni myöntää maatalouteen ja 
maaseudun kehittämiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman välityksellä.

ympäristöjärjestöt mukaan luettuina, 
YMP:n strategiasuunnitelman tarjoamista 
mahdollisuuksista sekä säännöistä, jotka 
koskevat YMP:n strategiasuunnitelmasta 
saatavaa rahoitusta, sekä tiedottamalla 
tuensaajille ja suurelle yleisölle tuesta, jota 
unioni myöntää maatalouteen ja 
maaseudun kehittämiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman välityksellä.

3. Jäsenvaltio tai 
hallintoviranomainen voi nimetä yhden tai 
useamman välittävän elimen, mukaan 
lukien paikallisviranomaiset, alueelliset 
kehittämiselimet tai kansalaisjärjestöt, 
huolehtimaan YMP:n 
strategiasuunnitelman tukitoimien 
hallinnosta ja toteutuksesta.

3. Jäsenvaltio tai 
hallintoviranomainen tai tarvittaessa 
alueellinen hallintoviranomainen voi 
nimetä yhden tai useamman välittävän 
elimen, mukaan lukien 
paikallisviranomaiset, alueelliset 
kehittämiselimet tai kansalaisjärjestöt, 
huolehtimaan YMP:n 
strategiasuunnitelman tukitoimien 
hallinnosta ja toteutuksesta.

4. Jos osa hallintoviranomaisen 
tehtävistä siirretään toiselle elimelle, 
hallintoviranomainen on edelleen täysin 
vastuussa kyseisten tehtävien tehokkaasta 
ja moitteettomasta hallinnosta ja 
täytäntöönpanosta. Hallintoviranomaisen 
on varmistettava, että on annettu tarvittavat 
säännökset, jotta toinen elin pystyy 
hankkimaan kaikki tarvittavat tiedot näiden 
tehtävien hoitamiseksi.

4. Jos osa hallintoviranomaisen 
tehtävistä siirretään toiselle elimelle, 
hallintoviranomainen on edelleen täysin 
vastuussa kyseisten tehtävien tehokkaasta 
ja moitteettomasta hallinnosta ja 
täytäntöönpanosta. Hallintoviranomaisen 
on varmistettava, että on annettu tarvittavat 
säännökset, jotta toinen elin pystyy 
hankkimaan kaikki tarvittavat tiedot näiden 
tehtävien hoitamiseksi.

5. 5.

Siirretään komissiolle valta antaa 138 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
tämän asetuksen täydentämiseksi 
yksityiskohtaisilla säännöillä, jotka 
koskevat 2 kohdan j ja k alakohdassa 
tarkoitettujen tiedotus-, julkisuus- ja 
näkyvyysvaatimusten soveltamista.

Siirretään komissiolle valta antaa 138 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
tämän asetuksen täydentämiseksi 
yksityiskohtaisilla säännöillä, jotka 
koskevat 2 kohdan j ja k alakohdassa 
tarkoitettujen tiedotus-, julkisuus- ja 
näkyvyysvaatimusten soveltamista.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 139 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
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