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14.10.2020 A8-0200/786

Tarkistus 786
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 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 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Maan hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset (GAEC) 
sisältävällä kehyksellä edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista, 
vesihuoltoon liittyvien haasteiden 
ratkaisemista, maaperän suojelua ja laatua 
sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua 
ja laatua. Kehystä on parannettava, jotta 
voidaan ottaa huomioon erityisesti suorien 
tukien viherryttämisvaatimusten mukaiset 
vuoteen 2020 saakka sovellettavat 
käytännöt, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen sekä tarve parantaa 
maatilojen kestävyyttä, erityisesti 
ravinnehuoltoa. On syytä huomata, että 
jokainen hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskeva 
toimenpidevaatimus edistää useita 
tavoitteita. Kehyksen panemiseksi 
täytäntöön jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä jokaisen unionin tasolla 
vahvistetun vaatimuksen osalta kansallinen 
vaatimus, jossa otetaan huomioon kyseisen 
alueen erityispiirteet, mukaan lukien 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, nykyiset 
viljelyolosuhteet, maankäyttö, viljelykierto, 
viljelykäytännöt ja tilarakenteet. 
Jäsenvaltiot myös voivat hyvää maatalous- 
ja ympäristökuntoa koskevan kehyksen 
ympäristö- ja ilmastotoimien 

(22) Maan hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset (GAEC) 
sisältävällä kehyksellä edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista, 
vesihuoltoon liittyvien haasteiden 
ratkaisemista, maaperän suojelua ja laatua 
sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua 
ja laatua. Kehystä on parannettava, jotta 
voidaan ottaa huomioon erityisesti suorien 
tukien viherryttämisvaatimusten mukaiset 
vuoteen 2020 saakka sovellettavat 
käytännöt, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen sekä tarve parantaa 
maatilojen kestävyyttä, erityisesti tehostaa 
ravinnehuoltoa ja vähentää kemiallisten 
tuotantopanosten käyttöä. On syytä 
huomata, että jokainen hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskeva 
toimenpidevaatimus edistää useita 
tavoitteita. Kehyksen panemiseksi 
täytäntöön jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä jokaisen unionin tasolla 
vahvistetun vaatimuksen osalta kansallinen 
vaatimus, jossa otetaan huomioon kyseisen 
alueen erityispiirteet, mukaan lukien 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, nykyiset 
viljelyolosuhteet, maankäyttö, viljelykierto, 
viljelykäytännöt ja tilarakenteet. 
Jäsenvaltiot myös voivat hyvää maatalous- 
ja ympäristökuntoa koskevan kehyksen 
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tuloksellisuuden parantamiseksi määritellä 
muita kansallisia vaatimuksia, jotka 
liittyvät liitteessä II vahvistettuihin 
tärkeimpiin tavoitteisiin. Maatilojen 
maataloudellisen suorituskyvyn ja 
ympäristönsuojelun tason tukemiseksi 
osana hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevaa kehystä otetaan 
käyttöön ravinnehuoltosuunnitelmia, jotka 
jäsenvaltiot saattavat yksittäisten 
viljelijöiden käyttöön tähän tarkoitukseen 
suunnitellun maatilojen kestävää hoitoa 
koskevan sähköisen välineen avulla. 
Välineen olisi tarjottava tukea tilalla 
tehtäviin päätöksiin, alkaen ravinnehuollon 
vähimmäistoiminnoista. Laajan 
yhteentoimivuuden ja modulaarisuuden 
turvin olisi myös voitava lisätä muita 
sähköisiä maatilasovelluksia ja sähköisen 
hallinnoinnin sovelluksia. Jotta voidaan 
varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset 
viljelijöiden kesken ja koko unionin 
tasolla, komissio voi tukea jäsenvaltioita 
välineen suunnittelussa ja tarvittavien 
tietojen tallennus- ja käsittelypalveluissa.

ympäristö- ja ilmastotoimien 
tuloksellisuuden parantamiseksi määritellä 
muita kansallisia vaatimuksia, jotka 
liittyvät liitteessä II vahvistettuihin 
tärkeimpiin tavoitteisiin. Maatilojen 
maataloudellisen suorituskyvyn ja 
ympäristönsuojelun tason tukemiseksi 
osana hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevaa kehystä otetaan 
käyttöön ravinnehuoltosuunnitelmia ja 
tuotantopanosten vähentämistä koskevia 
suunnitelmia, jotka jäsenvaltiot saattavat 
yksittäisten viljelijöiden käyttöön tähän 
tarkoitukseen suunnitellun maatilojen 
kestävää hoitoa koskevan sähköisen 
välineen avulla. 
Ravinnehuoltosuunnitelman käytössä 
olisi otettava huomioon tilan koko ja 
tuotannon intensiteetti. Välineen olisi 
tarjottava tukea tilalla tehtäviin päätöksiin, 
alkaen ravinnehuollon ja tuotantopanosten 
vähentämisen vähimmäistoiminnoista, ja 
parannettava maaperän laatua. Laajan 
yhteentoimivuuden ja modulaarisuuden 
turvin olisi myös voitava lisätä muita 
sähköisiä maatilasovelluksia ja sähköisen 
hallinnoinnin sovelluksia. Jotta voidaan 
varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset 
viljelijöiden kesken ja koko unionin 
tasolla, komissio voi tukea jäsenvaltioita 
välineen suunnittelussa ja tarvittavien 
tietojen tallennus- ja käsittelypalveluissa.

Or. en



AM\1215859FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

14.10.2020 A8-0200/787

Tarkistus 787
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 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 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Vaikka maatalouden 
muovituotteiden osuus käytetyn muovin ja 
tuotetun muovijätteen kokonaismäärästä 
on pieni, muovituotteiden käyttö on 
maantieteellisesti keskittynyttä. Lisäksi 
maatalouden muovituotteiden luokissa 
koostumus on hyvin homogeeninen, 
minkä vuoksi jätevirta on kierrättäjän 
kannalta arvokasta. YMP:n 
strategiasuunnitelmia koskevassa 
ehdotuksessa olisi käsiteltävä 
maatalouden muovijätteiden ongelmaa, ja 
Euroopan komission olisi tarpeen 
mukaan otettava käyttöön uusi 
muovijätteeseen sovellettava maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskeva 
toimintavaatimus vahvemman 
ehdollisuuden uutena osana 
väliarvioinnissa vuoteen 2023 mennessä. 
Täydentäviä ehtoja koskevan uuden 
vaatimuksen mukaan viljelijöiden olisi 
käytettävä valtuutettua jätehuoltoyritystä 
muovin keräämiseen ja kierrätykseen ja 
säilytettävä todisteet siitä, että muovijäte 
on käsitelty asianmukaisesti.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/788

Tarkistus 788
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 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 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden olisi pantava 
lakisääteiset hoitovaatimukset täytäntöön 
kaikilta osin, jotta ne voitaisiin ottaa 
tosiasiallisesti käyttöön tilatasolla ja taata 
viljelijöiden tasavertainen kohtelu. Jotta 
varmistettaisiin, että ehdollisuutta 
koskevilla säännöillä parannetaan 
johdonmukaisesti politiikan kestävyyttä, 
lakisääteisten hoitovaatimusten olisi 
katettava ympäristöä, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskeva keskeinen 
unionin lainsäädäntö, jonka täytäntöönpano 
kansallisella tasolla edellyttää yksittäisiä 
viljelijöitä koskevia täsmällisiä 
velvollisuuksia, mukaan lukien neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY11 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/147/EY12 tai neuvoston direktiivin 
91/676/ETY13 mukaiset velvoitteet. Jotta 
voitaisiin noudattaa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 
1306/201314 liitettyä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston yhteistä lausuntoa, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY15 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/128/EY16 
asiaan liittyvät säännökset sisällytetään 
ehdollisuuteen lakisääteisinä 
hoitovaatimuksina ja luetteloa hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista mukautetaan 

(23) Jäsenvaltioiden olisi pantava 
lakisääteiset hoitovaatimukset täytäntöön 
kaikilta osin, jotta ne voitaisiin ottaa 
tosiasiallisesti käyttöön tilatasolla ja taata 
viljelijöiden tasavertainen kohtelu. Jotta 
varmistettaisiin, että ehdollisuutta 
koskevilla säännöillä parannetaan 
johdonmukaisesti politiikan kestävyyttä, 
lakisääteisten hoitovaatimusten olisi 
katettava ympäristöä, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskeva keskeinen 
unionin lainsäädäntö, jonka täytäntöönpano 
kansallisella tasolla edellyttää yksittäisiä 
viljelijöitä koskevia täsmällisiä 
velvollisuuksia, mukaan lukien neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY11 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/147/EY12 tai neuvoston direktiivin 
91/676/ETY13 mukaiset velvoitteet. Jotta 
voitaisiin noudattaa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 
1306/201314 liitettyä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston yhteistä lausuntoa, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY15 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/128/EY16 
asiaan liittyvät säännökset sisällytetään 
lakisääteisinä hoitovaatimuksina 
ehdollisuuteen sekä direktiiviin [Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi XXX 
tiettyjen muovituotteiden 
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vastaavasti. ympäristövaikutuksen vähentämisestä] ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen (EU) 2019/616 a ja luetteloa 
maan hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista mukautetaan 
vastaavasti.

_________________ _________________
11 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 
21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL 
L 206, 22.7.1992, s. 7).

11 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 
21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, 
s. 7).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, 
s. 7).

13 Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien 
suojelemisesta maataloudesta peräisin 
olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, 
s. 1).

13 Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien 
suojelemisesta maataloudesta peräisin 
olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, 
s. 1).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 
päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 
165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 
814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) 
N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 
347, 20.12.2013, s. 549).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 
päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 
165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 
814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) 
N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 
347, 20.12.2013, s. 549).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, yhteisön politiikan 
puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 
24.11.2009, s. 71).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, yhteisön politiikan 
puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 
24.11.2009, s. 71).
16 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetus (EU) 2019/6, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, eläinlääkkeistä ja 
direktiivin 2001/82/EY kumoamisesta 
(EUVL L 4, 7.1.2019, s. 43).

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/789

Tarkistus 789
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 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 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä, sekä varmistettava näiden 
palvelujen saanti. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön, ilmastoon ja eläinten 
hyvinvointiin liittyvistä normeista, 
vaatimuksista ja tiedoista. Luettelo 
viimeksi mainituista sisältää YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettuja 
vaatimuksia, joita sovelletaan viljelijöihin 
ja muihin YMP:n tuensaajiin tai jotka ovat 
heidän kannaltaan tarpeellisia, vaatimuksia, 
jotka perustuvat vedestä ja torjunta-
aineiden kestävästä käytöstä annettuun 
lainsäädäntöön, ja aloitteita 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi ja 
riskinhallintaa varten sekä ravinnehuollon 
kestävyyden edistämiseksi ja 
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mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

tuotantopanosten vähentämiseksi. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/790

Tarkistus 790
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 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 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Jotta varmistetaan laadukkaan 
neuvonnan tarjoaminen kaikille unionin 
viljelijöille, komission olisi määriteltävä 
maatilojen neuvontapalvelujen 
vähimmäisvaatimukset tarjotun palvelun 
laadun ja alueellisen kattavuuden osalta. 
Komission olisi ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa akkreditoitava kaikki 
maatilojen neuvontapalvelut laadun 
valvomiseksi. Tapauksissa, joissa 
komissio katsoo, ettei maatilojen 
neuvontapalvelu täytä 
vähimmäisvaatimuksia, komission olisi 
ilmoitettava asiasta kirjallisesti 
asianomaiselle jäsenvaltiolle ja pyydettävä 
sitä toteuttamaan korjaavia toimia.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/791

Tarkistus 791
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 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 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Luonnonmukainen maatalous on 
kehittymässä monissa jäsenvaltioissa, ja 
sen avulla voidaan todistetusti tuottaa 
julkishyödykkeitä, suojata 
ekosysteemipalveluja ja luonnonvaroja, 
vähentää tuotantopanoksia, houkutella 
alalle nuoria viljelijöitä ja erityisesti 
naisia, luoda työpaikkoja, kokeilla uusia 
liiketoimintamalleja, vastata 
yhteiskunnan vaatimuksiin ja elvyttää 
maaseutualueita. Luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden kysyntä kasvaa 
kuitenkin edelleen niiden tuotantoa 
nopeammin. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että niiden laatimiin 
YMP:n strategiasuunnitelmiin sisältyy 
tavoitteet luonnonmukaisesti hoidetun 
maatalousmaan osuuden lisäämiseksi, 
jotta voidaan vastata luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden kasvavaan 
kysyntään ja kehittää luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden koko toimitusketjua. 
Jäsenvaltiot voivat rahoittaa 
luonnonmukaiseen maatalouteen 
siirtymistä ja sen ylläpitämistä 
maaseudun kehittämistoimenpiteiden tai 
ekojärjestelmien avulla taikka käyttämällä 
niiden yhdistelmää, ja jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että osoitetut 
määrärahat vastaavat luonnonmukaisen 
tuotannon odotettua kasvua.
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14.10.2020 A8-0200/792

Tarkistus 792
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 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 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) YMP:lla olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot lisäävät myönteisiä 
ympäristövaikutuksia ottamalla huomioon 
paikalliset tarpeet ja viljelijöiden 
tosiasialliset olosuhteet. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan suorien tukien 
yhteydessä käyttöön viljelijöiden 
vapaaehtoisia ekojärjestelmiä, jotka olisi 
sovitettava täysimääräisesti yhteen muiden 
asiaan liittyvien tukitoimien kanssa. 
Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ne 
maksuna, joka myönnetään joko 
kannustimena tai palkkiona, jos ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
maatalouskäytäntöjen välityksellä tarjotaan 
julkishyödykkeitä, tai korvauksena näiden 
käytäntöjen ottamisesta käyttöön. 
Molemmissa tapauksissa niillä olisi 
pyrittävä parantamaan YMP:n ympäristö- 
ja ilmastotoimien tuloksellisuutta, minkä 
vuoksi ne olisi suunniteltava niin, että ne 
ylittävät pakolliset vaatimukset, jotka on jo 
vahvistettu ehdollisuusjärjestelmässä. 
Jäsenvaltiot voivat päättää perustaa 
maatalouskäytäntöihin liittyviä 
ekojärjestelmiä, jotka koskevat esimerkiksi 
pysyvien laidunten parempaa hoitoa, 
maisemapiirteitä ja luomuviljelyä. Näihin 
järjestelmiin voi kuulua myös ”perustason 
järjestelmiä” mahdollisena edellytyksenä 
sille, että otetaan käyttöön 

(31) YMP:lla olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot lisäävät myönteisiä 
ympäristövaikutuksia ottamalla huomioon 
paikalliset tarpeet ja viljelijöiden 
tosiasialliset olosuhteet. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan suorien tukien 
yhteydessä käyttöön viljelijöiden 
vapaaehtoisia ekojärjestelmiä ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koskevan komission 
laatiman luettelon perusteella. 
Ekojärjestelmät olisi sovitettava 
täysimääräisesti yhteen muiden asiaan 
liittyvien tukitoimien kanssa. 
Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ne 
maksuna, joka myönnetään joko 
kannustimena tai palkkiona, jos ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
maatalouskäytäntöjen välityksellä tarjotaan 
julkishyödykkeitä, tai korvauksena näiden 
käytäntöjen ottamisesta käyttöön. 
Molemmissa tapauksissa niillä olisi 
pyrittävä parantamaan YMP:n ympäristö- 
ja ilmastotoimien tuloksellisuutta, minkä 
vuoksi ne olisi suunniteltava niin, että ne 
ylittävät pakolliset vaatimukset, jotka on jo 
vahvistettu ehdollisuusjärjestelmässä. 
Jäsenvaltioiden olisi varattava tietty osuus 
suorien tukien määrärahoistaan 
ekojärjestelmiin. Jäsenvaltiot voivat 
päättää perustaa maatalouskäytäntöihin 
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kunnianhimoisempia maaseudun 
kehittämistä koskevia sitoumuksia.

liittyviä ekojärjestelmiä, jotka koskevat 
esimerkiksi pysyvien laidunten parempaa 
hoitoa, pysyviä maisemapiirteitä, 
ympäristöhyväksyntäjärjestelmiä ja 
luomuviljelyä. Näihin järjestelmiin voi 
kuulua myös ”perustason järjestelmiä” 
mahdollisena edellytyksenä sille, että 
otetaan käyttöön kunnianhimoisempia 
maaseudun kehittämistä koskevia 
sitoumuksia.
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14.10.2020 A8-0200/793

Tarkistus 793
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 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 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Maaseudun kehittämisen 
tukitoimien periaatteet määritellään 
unionin tasolla, erityisesti siltä osin kuin on 
kyse perusvaatimuksista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot soveltavat valintaperusteita. 
Jäsenvaltioille olisi kuitenkin annettava 
runsaasti harkintavaltaa määritellä erityiset 
edellytykset tarpeidensa mukaan. 
Maaseudun kehittämisen tukitoimityypit 
sisältävät maksut ympäristö-, ilmasto- ja 
muihin hoitositoumuksiin, joita 
jäsenvaltioiden olisi tuettava kaikilla 
alueillaan kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten erityistarpeidensa mukaisesti. 
Jäsenvaltion olisi myönnettävä tukia 
viljelijöille ja muille maankäyttäjille, jotka 
antavat vapaaehtoisia hoitositoumuksia, 
joilla edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista sekä ympäristön suojelua ja 
parantamista, mukaan lukien veden laatu ja 
määrä, ilmanlaatu, maaperä, luonnon 
monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut, 
myös Natura 2000 -ohjelman mukaiset 
vapaaehtoiset sitoumukset ja geneettisen 
monimuotoisuuden tuki. Hoitositoumusten 
mukaisia tukia voidaan myöntää myös 
paikallisesti johdettujen, integroitujen tai 
yhteistyöhön perustuvien 
lähestymistapojen ja tulosperusteisten 
tukitoimien muodossa.

(37) Maaseudun kehittämisen 
tukitoimien periaatteet määritellään 
unionin tasolla, erityisesti siltä osin kuin on 
kyse perusvaatimuksista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot soveltavat valintaperusteita. 
Jäsenvaltioille olisi kuitenkin annettava 
runsaasti harkintavaltaa määritellä erityiset 
edellytykset tarpeidensa mukaan. 
Maaseudun kehittämisen tukitoimityypit 
sisältävät maksut ympäristö-, ilmasto- ja 
muihin hoitositoumuksiin, joita 
jäsenvaltioiden olisi tuettava kaikilla 
alueillaan kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten erityistarpeidensa mukaisesti. 
Jäsenvaltion olisi myönnettävä tukia 
viljelijöille ja muille maankäyttäjille, jotka 
antavat vapaaehtoisia hoitositoumuksia, 
joilla edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista sekä ympäristön suojelua ja 
parantamista, mukaan lukien veden laatu ja 
määrä, ilmanlaatu, maaperä, luonnon 
monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut, 
myös Natura 2000 -ohjelman mukaiset 
vapaaehtoiset sitoumukset, 
luonnonarvoltaan merkittävät alueet ja 
geneettisen monimuotoisuuden tuki. 
Hoitositoumusten mukaisia tukia voidaan 
myöntää myös paikallisesti johdettujen, 
integroitujen tai yhteistyöhön perustuvien 
lähestymistapojen ja tulosperusteisten 
tukitoimien muodossa.
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14.10.2020 A8-0200/794

Tarkistus 794
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 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 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Hoitositoumusten mukainen tuki 
voi sisältää luonnonmukaisen maatalouden 
palkkiot luonnonmukaisen maan 
ylläpitämiseksi ja luonnonmukaiseen 
maatalouteen siirtymiseksi, muiden 
sellaisten tukitoimityyppien tuet, joilla 
tuetaan ympäristöä säästäviä 
tuotantojärjestelmiä, kuten agro-ekologia, 
CA-viljely ja integroitu tuotanto, 
metsätalouden ympäristö- ja 
ilmastopalvelut ja metsien suojelun; 
metsiin liittyvät palkkiot ja 
peltometsätalousjärjestelmien 
käyttöönoton; eläinten hyvinvoinnin; 
geenivarojen säilyttämisen, kestävän 
käytön ja kehittämisen. Jäsenvaltiot voivat 
kehittää tarpeidensa mukaan muita tähän 
tukitoimityyppiin kuuluvia järjestelmiä. 
Tämäntyyppisten maksujen olisi katettava 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset 
ainoastaan, jos nämä aiheutuvat 
sitoumuksista, jotka ylittävät unionin ja 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
pakolliset toimenpide- ja hoitovaatimukset 
sekä YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistetut ehdot. Tämäntyyppisiin 
tukitoimiin liittyviä sitoumuksia voidaan 
toteuttaa ennalta määrätyn vuotuisen tai 
monivuotisen kauden ajan, ja niiden kesto 
voi asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ylittää seitsemän vuotta.

Hoitositoumusten mukainen tuki 
voi sisältää luonnonmukaisen maatalouden 
palkkiot luonnonmukaisen maan 
ylläpitämiseksi ja luonnonmukaiseen 
maatalouteen siirtymiseksi; muiden 
sellaisten tukitoimityyppien tuet, joilla 
tuetaan ympäristöä säästäviä 
tuotantojärjestelmiä, kuten 
luonnonarvoltaan merkittävä maatalous, 
agro-ekologia, integroitu tuotanto sekä 
ympäristön kannalta suotuisa digitaalinen 
ja täsmäviljely; metsätalouden ympäristö- 
ja ilmastopalvelut ja metsien suojelun; 
metsiin liittyvät palkkiot ja 
peltometsätalousjärjestelmien 
käyttöönoton; eläinten hyvinvoinnin ja 
terveyden; geenivarojen ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisen, 
kestävän käytön ja kehittämisen. 
Jäsenvaltiot voivat kehittää tarpeidensa 
mukaan muita tähän tukitoimityyppiin 
kuuluvia järjestelmiä. Tämäntyyppisten 
maksujen olisi katettava lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset ainoastaan, jos nämä 
aiheutuvat sitoumuksista, jotka ylittävät 
unionin ja kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistetut pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset sekä YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistetut ehdot. 
Tämäntyyppisiin tukitoimiin liittyviä 
sitoumuksia voidaan toteuttaa ennalta 
määrätyn vuotuisen tai monivuotisen 
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kauden ajan, ja niiden kesto voi 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
ylittää seitsemän vuotta.
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14.10.2020 A8-0200/795

Tarkistus 795
Pascal Canfin
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 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 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Metsätaloutta koskevien 
toimenpiteiden olisi edistettävä unionin 
metsästrategian täytäntöönpanoa ja 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäohjelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin, joiden olisi puolestaan 
perustuttava maankäytöstä, maankäytön 
muutoksesta ja metsätaloudesta 
aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen 
ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 
2030 ulottuviin ilmasto- ja 
energiapolitiikan puitteisiin annetusta 
asetuksesta [LULUCF-asetus] aiheutuviin 
sitoumuksiin sekä Euroopan metsien 
suojelua koskevissa 
ministerikonferensseissa tehtyihin 
sitoumuksiin. Tukitoimien olisi 
perustuttava metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin asiakirjoihin, ja ne voivat 
koskea seuraavia: metsäalueiden kehitys ja 
metsien kestävä hoito ja käyttö, mukaan 
lukien maan metsitys ja 
peltometsätalousjärjestelmien luominen ja 
elvyttäminen, metsävarojen suojelu, 
ennallistaminen ja parantaminen ottaen 
huomioon sopeutumistarpeet, investoinnit, 
joilla taataan ja parannetaan metsien 
suojelua ja selviytymiskykyä sekä 
metsäekosysteemien ja ilmastopalvelujen 
tarjontaa, sekä uusiutuvan energian ja 
biotalouden tukemiseen tarkoitetut 
toimenpiteet ja investoinnit. 

(39) Metsätaloutta koskevien 
toimenpiteiden olisi edistettävä unionin 
metsästrategian täytäntöönpanoa ja 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäohjelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin, joiden olisi puolestaan 
perustuttava maankäytöstä, maankäytön 
muutoksesta ja metsätaloudesta 
aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen 
ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 
2030 ulottuviin ilmasto- ja 
energiapolitiikan puitteisiin annetusta 
asetuksesta [LULUCF-asetus] aiheutuviin 
sitoumuksiin sekä Euroopan metsien 
suojelua koskevissa 
ministerikonferensseissa tehtyihin 
sitoumuksiin. Tukitoimien olisi 
perustuttava kestäviin metsäsuunnitelmiin 
tai vastaaviin asiakirjoihin, joiden avulla 
sidotaan tehokkaasti hiiltä ilmakehästä ja 
edistetään luonnon monimuotoisuutta, ja 
ne voivat koskea seuraavia: metsäalueiden 
kehitys ja metsien kestävä hoito ja käyttö, 
mukaan lukien maan metsitys, 
metsäpalojen ennaltaehkäisy ja 
peltometsätalousjärjestelmien luominen ja 
elvyttäminen, metsävarojen suojelu, 
ennallistaminen ja parantaminen ottaen 
huomioon sopeutumistarpeet, investoinnit, 
joilla taataan ja parannetaan metsien 
suojelua ja selviytymiskykyä sekä 
metsäekosysteemi- ja ilmastopalvelujen 
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tarjontaa, sekä uusiutuvan energian ja 
biotalouden tukemiseen tarkoitetut 
toimenpiteet ja investoinnit.
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