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15.10.2020 A8-0200/796

Tarkistus 796
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 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Tuen avulla olisi pystyttävä 
luomaan ja panemaan täytäntöön vähintään 
kahden yhteisön välinen yhteistyö YMP:n 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuki voi 
kattaa kaikki tällaiseen yhteistyöhön 
liittyvät näkökohdat, esimerkiksi seuraavat: 
laatujärjestelmien perustaminen; yhteiset 
ympäristö- ja ilmastotoimet; lyhyiden 
toimitusketjujen ja paikallisten 
markkinoiden edistäminen; pilottihankkeet; 
maatalousalan tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevään eurooppalaiseen 
innovaatiokumppanuuteen kuuluvat 
toimijaryhmien hankkeet ja paikalliset 
kehittämishankkeet, älykkäät kylät, 
koneasemat ja konerenkaat; 
maatilakumppanuudet; metsäsuunnitelmat; 
verkostot ja klusterit; maatilojen 
kuntouttava käyttö; kumppanuusmaatalous; 
Leader-ohjelman toimet; sekä 
tuottajaryhmien ja tuottajaorganisaatioiden 
perustaminen ja muut yhteistyömuodot, 
jotka katsotaan tarpeellisiksi YMP:n 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi.

(45) Tuen avulla olisi pystyttävä 
luomaan ja panemaan täytäntöön vähintään 
kahden yhteisön välinen yhteistyö YMP:n 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuki voi 
kattaa kaikki tällaiseen yhteistyöhön 
liittyvät näkökohdat, esimerkiksi seuraavat: 
laatujärjestelmien perustaminen ja ylläpito; 
yhteiset ympäristö- ja ilmastotoimet; 
lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten 
markkinoiden edistäminen; pilottihankkeet; 
maatalousalan tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevään eurooppalaiseen 
innovaatiokumppanuuteen kuuluvat 
toimijaryhmien hankkeet ja paikalliset 
kehittämishankkeet, älykkäät kylät, 
koneasemat ja konerenkaat; 
maatilakumppanuudet; metsäsuunnitelmat, 
mukaan lukien peltometsäviljely; 
verkostot ja klusterit; maatilojen 
kuntouttava käyttö; kumppanuusmaatalous; 
Leader-ohjelman toimet; sekä 
tuottajaryhmien ja tuottajaorganisaatioiden 
perustaminen ja muut yhteistyömuodot, 
jotka katsotaan tarpeellisiksi YMP:n 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi.
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15.10.2020 A8-0200/797

Tarkistus 797
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 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Maaseuturahastosta ei tulisi tukea 
investointeja, joista aiheutuu vahinkoa 
ympäristölle. Sen vuoksi tässä asetuksessa 
on tarpeen säätää joistakin poissulkemista 
koskevista säännöistä ja mahdollisuudesta 
kehittää näitä takeita edelleen 
delegoiduissa säädöksissä. 
Maaseuturahastosta ei varsinkaan tulisi 
rahoittaa kasteluun tehtäviä investointeja, 
joilla ei edistetä vesimuodostumien hyvän 
tilan saavuttamista tai säilyttämistä, eikä 
metsitykseen tehtäviä investointeja, jotka 
eivät ole ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
ja kestävän metsänhoidon periaatteiden 
mukaisia.

(50) Maaseuturahastosta ei tulisi tukea 
investointeja, joista aiheutuu vahinkoa 
ympäristölle tai jotka eivät ole ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden sekä eläinten 
hyvinvointia ja luonnon 
monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden 
mukaisia. Olisi korostettava investointeja, 
jotka hyödyttävät sekä taloutta että 
ympäristöä. Sen vuoksi tässä asetuksessa 
on tarpeen säätää joistakin 
yksityiskohtaisemmista poissulkemista 
koskevista säännöistä ja mahdollisuudesta 
kehittää näitä takeita edelleen 
delegoiduissa säädöksissä. 
Maaseuturahastosta ei varsinkaan tulisi 
rahoittaa kasteluun tehtäviä investointeja, 
joilla ei edistetä vesimuodostumien hyvän 
tilan saavuttamista tai säilyttämistä, eikä 
metsitykseen tehtäviä investointeja, jotka 
eivät ole ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
ja kestävän metsänhoidon periaatteiden 
mukaisia. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että viranomaiset 
osallistuvat aktiivisesti 
metsäpaloekologiaan ja metsäpalojen 
hallintaan liittyviin metsitys- ja uudelleen 
metsitystoimiin, ja vahvistettava 
pehmeiden ennaltaehkäisytoimenpiteiden 
ja maankäytön hallinnan roolia.
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15.10.2020 A8-0200/798

Tarkistus 798
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 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, YMP:lla edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista unionin 
toimintapolitiikoissa ja pyrkimistä yleiseen 
tavoitteeseen, jonka mukaan 25 prosentilla 
EU:n talousarviomenoista olisi tuettava 
ilmastotavoitteita. YMP:n toimien osuuden 
ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavista kokonaismäärärahoista 
odotetaan olevan 40 prosenttia. Asiaan 
liittyvät toimet yksilöidään ohjelman 
laadinnan ja täytäntöönpanon aikana, ja 
niitä arvioidaan uudelleen asianomaisten 
arviointien ja uudelleentarkastelujen 
yhteydessä.

(52) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, YMP:lla edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja 
ympäristön kannalta haitallisten tukien 
vaiheittaista poistamista unionin 
toimintapolitiikoissa ja pyrkimistä yleiseen 
tavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 30 
prosentilla EU:n talousarviomenoista olisi 
tuettava ilmastotavoitteita. YMP:n toimien 
osuuden ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavista kokonaismäärärahoista olisi 
oltava vähintään 40 prosenttia. Asiaan 
liittyvät toimet yksilöidään ohjelman 
laadinnan ja täytäntöönpanon aikana, ja 
niitä arvioidaan uudelleen asianomaisten 
arviointien ja uudelleentarkastelujen 
yhteydessä.
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15.10.2020 A8-0200/799

Tarkistus 799
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 52 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(52 a) Koska on tärkeää torjua luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymistä biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen täytäntöönpanoon 
liittyvien unionin velvoitteiden ja YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, tällä ohjelmalla edistetään 
luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämiseen liittyvien toimenpiteiden 
sisällyttämistä unionin 
toimintapolitiikkoihin, erityisesti 
maatalousmaatyyppien ja 
elinympäristöjen osalta, ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien tavoitteiden 
tukemiseen osoitetaan 15 miljardia euroa 
YMP-rahoitusta, jota täydennetään 
5 miljardilla eurolla jäsenvaltioiden 
määrärahoista. Erityisesti tällä 
rahoituksella tuetaan 28 artiklan 
mukaisia luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämiseen liittyviä toimenpiteitä ja 65 
ja 67 artiklan mukaisia luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä 
toimenpiteitä.
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15.10.2020 A8-0200/800

Tarkistus 800
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 58 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(58 a) Tämän ehdotuksen 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
seuraamista varten olemassa oleva 
tietämyspohja vaihtelee käytettävissä 
olevan tiedon määrän ja laadun suhteen 
huomattavasti. Joidenkin 
erityistavoitteiden, erityisesti luonnon 
monimuotoisuuden seurantaa koskevien 
tavoitteiden, tietämyspohja on tällä 
hetkellä heikko tai sitä ei ole riittävästi 
mukautettu esimerkiksi siihen, että 
voitaisiin kehittää luotettavia 
vaikutusindikaattoreita, jotka koskevat 
esimerkiksi pölyttäjiä ja viljelykasvien 
monimuotoisuutta. Unionille 
kokonaisuudessaan 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden ja 
liitteessä I vahvistettujen indikaattorien 
olisi perustuttava kaikkien jäsenvaltioiden 
yhteisiin tai vertailukelpoisiin 
tietämyspohjaan ja menetelmiin. 
Komission olisi määriteltävä osa-alueet, 
joilla tietämys on puutteellista tai joiden 
tietämyspohjaa ei ole riittävästi 
mukautettu YMP:n vaikutusten seurantaa 
varten. Sen olisi unionin talousarvion 
kautta vastattava yhteisesti tietämykseen 
ja seurantaan liittyviin esteisiin, jotka 
koskevat kaikkia 6 artiklan 
erityistavoitteita ja indikaattoreita. Sen 
olisi laadittava tästä asiasta kertomus 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 
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ja julkaistava havaintonsa.
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15.10.2020 A8-0200/801

Tarkistus 801
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 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Strategiassa olisi myös korostettava 
YMP:n välineiden keskinäisen 
täydentävyyden lisäksi myös 
täydentävyyttä suhteessa unionin muihin 
toimintapolitiikkoihin. Kaikissa YMP:n 
strategiasuunnitelmissa olisi tapauksen 
mukaan otettava erityisesti huomioon 
ympäristö- ja ilmastoalan lainsäädäntö, ja 
tähän lainsäädäntöön perustuvia kansallisia 
suunnitelmia olisi kuvattava osana 
nykytilanteen analyysia (’SWOT-
analyysi’). On aiheellista luetella 
säädökset, joihin YMP:n 
strategiasuunnitelmassa on erityisesti 
viitattava.

(59) Strategiassa olisi myös korostettava 
YMP:n välineiden keskinäisen 
täydentävyyden lisäksi myös 
täydentävyyttä suhteessa unionin muihin 
toimintapolitiikkoihin, myös 
koheesiopolitiikkaan. Kaikissa YMP:n 
strategiasuunnitelmissa olisi otettava 
erityisesti huomioon ympäristö- ja 
ilmastoalan lainsäädäntö, ja kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuutta koskevia unionin 
sitoumuksia ja tähän lainsäädäntöön 
perustuvia kansallisia suunnitelmia olisi 
kuvattava osana nykytilanteen analyysia 
(’SWOT-analyysi’). On aiheellista luetella 
säädökset, joihin YMP:n 
strategiasuunnitelmassa on erityisesti 
viitattava.
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15.10.2020 A8-0200/802

Tarkistus 802
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 68 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(68 a) Vesi on maataloudessa 
välttämätön tuotantotekijä. Vesihuollon 
haasteet ovat näin ollen ensisijaisen 
tärkeitä ja vesivaroja on hallittava 
paremmin. Myös ilmastonmuutos 
vaikuttaa merkittävästi vesivaroihin, kun 
yhä intensiivisemmät kuivuuskaudet ja 
voimakkaat sadekaudet yleistyvät. Veden 
varastointi syksyllä ja talvella on järkevä 
ratkaisu. Lisäksi vesialueet edistävät 
monimuotoisten luontoympäristöjen 
luomista. Ne pitävät myös maaperän 
elävänä ja vesistöjen virtaamat riittävinä, 
mikä on hyväksi vesieliöille.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/803

Tarkistus 803
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 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Täytäntöönpanomallin aikaansaama 
tuloskeskeisyys edellyttää vahvaa 
suoritusperusteista kehystä erityisesti siksi, 
että YMP:n strategiasuunnitelmat osaltaan 
edistävät muiden jäsenvaltioiden kanssa 
yhteistyössä hallinnoitujen 
toimintapolitiikkojen laajoja 
yleistavoitteita. Suoritusperusteinen 
toimintapolitiikka edellyttää vuotuisia ja 
monivuotisia arviointeja, jotka perustuvat 
valittuihin tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreihin, sellaisina kuin ne 
määritellään tuloksellisuus-, seuranta- ja 
arviointikehyksessä. Tätä varten olisi 
valittava rajallinen ja kohdennettu määrä 
indikaattoreita, jotka kertovat 
mahdollisimman tarkoin, onko tuetusta 
toimenpiteestä apua suunniteltujen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin liittyvät tulos- ja 
tuotosindikaattorit voivat koskea unionin 
lainsäädäntöön perustuvissa kansallisissa 
ympäristö- ja ilmastosuunnittelun 
välineissä vahvistettuja tukitoimia.

(74) Täytäntöönpanomallin aikaansaama 
tuloskeskeisyys edellyttää vahvaa 
suoritusperusteista kehystä erityisesti siksi, 
että YMP:n strategiasuunnitelmat osaltaan 
edistävät muiden jäsenvaltioiden kanssa 
yhteistyössä hallinnoitujen 
toimintapolitiikkojen laajoja 
yleistavoitteita. Suoritusperusteinen 
toimintapolitiikka edellyttää vuotuisia ja 
monivuotisia arviointeja, jotka perustuvat 
valittuihin tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreihin, sellaisina kuin ne 
määritellään tuloksellisuus-, seuranta- ja 
arviointikehyksessä. Tätä varten olisi 
valittava rajallinen ja kohdennettu määrä 
indikaattoreita, jotka kertovat 
mahdollisimman tarkoin, onko tuetusta 
toimenpiteestä apua suunniteltujen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin, kuten veden 
laatuun ja määrään, liittyvien tulos- ja 
tuotosindikaattorien tulisi koskea unionin 
lainsäädäntöön perustuvissa kansallisissa 
ympäristö- ja ilmastosuunnittelun 
välineissä vahvistettuja tukitoimia.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/804

Tarkistus 804
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
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on esitettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan 
maataloustoimintojen, maatalousmaan, 
tukikelpoisen hehtaarin, tosiasiallisen 
viljelijän ja nuoren viljelijän määritelmät:

1. Jäsenvaltion on esitettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan 
maataloustoimintojen, maatalousmaan, 
tukikelpoisen hehtaarin, tosiasiallisen 
viljelijän ja nuoren viljelijän määritelmät:

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;

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. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä ilmaisut 
’peltoala’, ’pysyvät viljelykasvit’ ja 
’pysyvä nurmi’ seuraavan kehyksen sisällä:

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 28 artiklan tai tämän 
asetuksen 65 artiklan mukaisesti 

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 28 artiklan tai tämän 
asetuksen 65 artiklan mukaisesti 
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kesannoidut alat; kesannoidut alat;

ii) ’pysyvät viljelykasvit’ ovat 
viljelykiertoon kuulumattomia kasveja, 
jotka ovat muita kuin pysyvää nurmea ja 
pysyvää laidunta, joihin maata käytetään 
viiden vuoden ajan tai pidempään ja joista 
saadaan toistuvia satoja, mukaan lukien 
taimitarhat ja lyhytkiertoinen energiapuu;

ii) ’pysyvät viljelykasvit’ ovat 
viljelykiertoon kuulumattomia kasveja, 
jotka ovat muita kuin pysyvää nurmea ja 
pysyvää laidunta, joihin maata käytetään 
viiden vuoden ajan tai pidempään ja joista 
saadaan toistuvia satoja, mukaan lukien 
taimitarhat ja lyhytkiertoinen energiapuu;

iii) ’pysyvä nurmi ja pysyvä laidun’ 
(joita yhdessä kutsutaan ’pysyväksi 
nurmeksi’) ovat maata, joka ei kuulu tilan 
viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen 
ja jota käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luonnollisesti (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä). Siihen voi 
sisältyä muitakin lajeja, kuten pensaita 
ja/tai puita, jotka voivat olla laidunnettavia 
tai tuottaa rehua;

iii) ’pysyvä nurmi ja pysyvä laidun’ 
(joita yhdessä kutsutaan ’pysyväksi 
nurmeksi’) ovat maata, jota käytetään 
heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien 
kasvattamiseen joko luonnollisesti 
(itseuudistuva) tai viljelemällä 
(kylvämällä) ja joka ei ole kuulunut tilan 
viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen 
ja jota ei ole kynnetty vähintään viiteen 
vuoteen. Määritelmän on sisällettävä 
muitakin lajeja, kuten pensaita ja/tai puita, 
jotka voivat olla laidunnettavia, ja muita 
lajeja, kuten pensaita ja/tai puita, joista 
tuotetaan rehua, edellyttäen, että 
vallitsevina kasveina säilyvät heinäkasvit 
ja muut nurmirehukasvit;
iii a) ’lyhytikäinen nurmi’ on 
heinäkasveja tai ruohovartisia lajeja, joita 
on viljelty peltoalalla alle viiden vuoden 
ajan yhtäjaksoisesti tai yli viisi vuotta, jos 
peltoaluetta kynnetään ja kylvetään 
uudelleen. Sitä ei oteta huomioon 
hiilinielu- tai ilmastotavoitteissa.
Jäsenvaltio voi myös päättää, että 
pysyvänä nurmena pidetään
a) maata, joka voi olla laidunnettavaa ja 
joka on osa vakiintunutta paikallista 
käytäntöä alueella, jolla heinäkasvit ja 
muut nurmirehukasvit eivät perinteisesti 
ole vallitsevina laidunmailla; ja/tai
b) maata, joka voi olla laidunnettavaa ja 
jolla heinäkasvit ja muut nurmirehukasvit 
eivät ole vallitsevina tai niitä ei ole 
laidunmailla;

c) suorien tukien muodossa olevissa 
tukitoimissa ’tukikelpoinen hehtaari’ on 
määriteltävä niin, että se sisältää tilan 
maatalousmaan,

c) suorien tukien muodossa olevissa 
tukitoimissa ’tukikelpoinen hehtaari’ on 
määriteltävä niin, että se sisältää tilan 
maatalousmaan,

i) jota käytetään maataloustoimintaan i) jota käytetään maataloustoimintaan 
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sinä vuonna, jolle haetaan tukea, tai jos 
aluetta käytetään myös muuhun kuin 
maataloustoimintaan, sitä käytetään 
pääasiassa maataloustoimintaan ja se on 
viljelijän käytössä. Asianmukaisesti 
perustelluista ympäristösyistä 
tukikelpoisiin hehtaareihin voidaan 
sisällyttää myös tietyt alat, joita käytetään 
maataloustoimintaan ainoastaan joka 
toinen vuosi;

sinä vuonna, jolle haetaan tukea, tai jos 
aluetta käytetään myös muuhun kuin 
maataloustoimintaan, sitä käytetään 
pääasiassa maataloustoimintaan ja se on 
viljelijän käytössä. Asianmukaisesti 
perustelluista ympäristösyistä 
tukikelpoisiin hehtaareihin voidaan 
sisällyttää myös tietyt alat, joita käytetään 
maataloustoimintaan ainoastaan joka 
toinen vuosi;

joka on antanut oikeuden tämän asetuksen 
III osaston II luvun 2 jakson 2 alajakson tai 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 III 
osastossa säädetyn perustukijärjestelmän 
tai yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 
mukaisiin maksuihin ja joka

joka on antanut oikeuden tämän asetuksen 
III osaston II luvun 2 jakson 2 alajakson tai 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 III 
osastossa säädetyn perustukijärjestelmän 
tai yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 
mukaisiin maksuihin ja joka

– ei enää täytä asetuksen (EU) N:o 
1307/2013 a alakohdan mukaista 
tukikelpoisen hehtaarin määritelmää 
direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY tai 
direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanon 
vuoksi,

– ei enää täytä asetuksen (EU) N:o 
1307/2013 a alakohdan mukaista 
tukikelpoisen hehtaarin määritelmää 
direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY tai 
direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanon 
vuoksi,

– on metsitetty yksittäisen viljelijän 
sitoumuksen ajaksi asetuksen (EY) 
N:o 1257/1999 31 artiklan, asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 43 artiklan, asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 22 artiklan taikka sellaisen 
kansallisen järjestelmän mukaisesti, jonka 
ehdot ovat asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
43 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan tai asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 22 artiklan tai tämän 
asetuksen 65 tai 67 artiklan mukaiset,

– on metsitetty yksittäisen viljelijän 
sitoumuksen ajaksi asetuksen (EY) 
N:o 1257/1999 31 artiklan, asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 43 artiklan, asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 22 artiklan taikka sellaisen 
kansallisen järjestelmän mukaisesti, jonka 
ehdot ovat asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
43 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan tai asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 22 artiklan tai tämän 
asetuksen 65 tai 67 artiklan mukaiset,

– on kesannoitu yksittäisen viljelijän 
sitoumuksen ajaksi asetuksen (EY) 
N:o 1257/1999 22, 23 ja 24 artiklan, 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 39 artiklan, 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan 
tai tämän asetuksen 65 artiklan mukaisesti.

– on kesannoitu yksittäisen viljelijän 
sitoumuksen ajaksi asetuksen (EY) 
N:o 1257/1999 22, 23 ja 24 artiklan, 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 39 artiklan, 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan 
tai tämän asetuksen 65 artiklan mukaisesti.

Hampun tuotantoon käytetyt alat ovat 
tukikelpoisia vain, jos käytettyjen 
lajikkeiden tetrahydrokannabinolipitoisuus 
on enintään 0,2 prosenttia;

Hampun tuotantoon käytetyt alat ovat 
tukikelpoisia vain, jos käytettyjen 
lajikkeiden tetrahydrokannabinolipitoisuus 
on enintään 0,2 prosenttia;

d) ’tosiasiallinen viljelijä’ on 
määriteltävä tavalla, jolla varmistetaan, että 
tulotukea ei myönnetä niille viljelijöille, 
joiden maataloustoiminta on vain vähäinen 

d) ’tosiasiallinen viljelijä’ on 
määriteltävä tavalla, jolla varmistetaan, että 
tulotukea ei myönnetä niille viljelijöille, 
joiden maataloustoiminta on vain vähäinen 
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osa heidän koko taloudellista toimintaansa 
tai joiden pääasiallinen liiketoiminta ei ole 
maatalouden harjoittaminen, tämän 
kuitenkaan estämättä tuen myöntämistä 
useampaa toimintaa harjoittaville 
viljelijöille. Määritelmän avulla on 
pystyttävä määrittämään, ketkä viljelijät 
eivät ole tosiasiallisia viljelijöitä, käyttäen 
perusteena esimerkiksi tuloharkintaa, tilan 
työvoimapanoksia, yrityksen toimialaa 
ja/tai rekistereissä oloa;

osa heidän koko taloudellista toimintaansa 
tai joiden pääasiallinen liiketoiminta ei ole 
maatalouden harjoittaminen, tämän 
kuitenkaan estämättä tuen myöntämistä 
useampaa toimintaa harjoittaville 
viljelijöille. Määritelmän avulla on 
pystyttävä määrittämään, ketkä viljelijät 
eivät ole tosiasiallisia viljelijöitä, käyttäen 
perusteena esimerkiksi tuloharkintaa, tilan 
työvoimapanoksia, yrityksen toimialaa 
ja/tai rekistereissä oloa;

e) ’nuori viljelijä’ on määriteltävä 
siten, että määritelmä sisältää

e) ’nuori viljelijä’ on määriteltävä 
siten, että määritelmä sisältää

i) yläikärajan, joka saa olla enintään 
40 vuotta;

i) yläikärajan, joka saa olla enintään 
40 vuotta;

ii) edellytykset ’tilan pääasiallisena 
yrittäjänä’ olemiselle;

ii) edellytykset ’tilan pääasiallisena 
yrittäjänä’ olemiselle;

iii) tarvittavan koulutuksen ja/tai taidot. iii) tarvittavan koulutuksen ja/tai taidot.

Or. en
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Tarkistus 805
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
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuetaan ympäristönhoitoa ja 
ilmastotoimia ja edistetään unionin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteita;

b) tuetaan ja parannetaan 
ympäristönsuojelua, ilmastotoimia ja 
luonnon monimuotoisuutta; täytetään 
unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteet;

Or. en


