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15.10.2020 A8-0200/806

Tarkistus 806
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
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6 Erityistavoitteet 6 Erityistavoitteet

1. Näihin yleistavoitteisiin pyritään 
seuraavien erityistavoitteiden avulla:

1. Näihin yleistavoitteisiin pyritään 
seuraavien erityistavoitteiden avulla:

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

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

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

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

c) parannetaan viljelijöiden asemaa 
arvoketjussa;

c) parannetaan viljelijöiden asemaa 
arvoketjussa;

d) edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista sekä kestävää energiaa;

d) edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista erityisesti vähentämällä 
maatalous- ja elintarvikealan 
kasvihuonekaasupäästöjä muun muassa 
parantamalla maaperän hiilen 
poistamista ja sitomista Pariisin 
sopimuksen mukaisesti;

e) edistetään kestävää kehitystä ja 
luonnonvarojen, kuten veden, maaperän 
ja ilman, tehokasta hoitoa;

e) myötävaikutetaan veden ja ilman 
laadun suojelemiseen ja parantamiseen 
samalla torjunta-aineiden ja antibioottien 
käyttöä vähentämällä ja edistetään entistä 
kestävämpää veden käyttöä ja maaperän 
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suojelua ja parantamista;

f) edistetään luonnon 
monimuotoisuuden suojelemista ja 
ekosysteemipalveluja sekä säilytetään 
elinympäristöjä ja maisemia;

f) edistetään ekosysteemipalveluja 
myös maaseutualueilla sekä pysäytetään 
luonnon monimuotoisuuden väheneminen, 
pölyttäjät mukaan lukien, ja käännetään 
sen suunta, jotta voidaan myötävaikuttaa 
elinympäristöjen, luonnonarvoltaan 
merkittävien viljelyjärjestelmien, lajien ja 
maisemien säilyttämiseen, suojeluun ja 
parantamiseen;

g) houkutellaan alalle nuoria 
viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan 
kehittämistä maaseutualueilla;

g) houkutellaan alalle nuoria 
viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan 
kehittämistä maaseutualueilla;

h) edistetään työllisyyttä, kasvua, 
sosiaalista osallisuutta ja paikallista 
kehitystä maaseutualueilla, myös 
biotalouden ja kestävän metsänhoidon 
alalla;

h) edistetään työllisyyttä, kasvua, 
sosiaalista osallisuutta, sukupuolten tasa-
arvoa sekä paikallista kehitystä ja yritysten 
kehittämistä maaseutualueilla, kuten 
luonnonhaitta-alueilla, myös kestävän 
biotalouden, kiertotalouden ja kestävän 
maatalouden ja metsänhoidon alalla 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi;

i) parannetaan tapaa, jolla EU:n 
maatalous vastaa ravintoa ja terveyttä 
koskeviin uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, 
ravitseva ja kestävän kehityksen mukainen 
ravinto, elintarvikejäte sekä eläinten 
hyvinvointi.

i) parannetaan tapaa, jolla unionin 
maatalous vastaa ravintoa ja terveyttä 
koskeviin uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, 
ravitseva ja kestävän kehityksen mukainen 
ravinto, vähäisin tuotantopanoksin 
toimiva viljely ja luonnonmukainen 
maatalous, elintarvikejätteen 
vähentäminen sekä 
mikrobilääkeresistenssin ehkäisy ja 
eläinten hyvinvoinnin parantaminen.

2. Erityistavoitteita toteuttaessaan 
jäsenvaltion on varmistettava YMP:n tuen 
yksinkertaistaminen ja tuloksellisuus.

2. Erityistavoitteita toteuttaessaan 
jäsenvaltion on varmistettava YMP:n tuen 
yksinkertaistaminen ja tuloksellisuus.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/807

Tarkistus 807
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
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Kestävä 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 kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen 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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15.10.2020 A8-0200/808

Tarkistus 808
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
9 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b artikla
Pariisin sopimuksen noudattaminen

1. YMP:n strategiasuunnitelmien 
tavoitteet on toteutettava Pariisin 
sopimusta noudattaen ja niin, että 
saavutetaan sopimuksessa asetetut 
maailmanlaajuiset tavoitteet ja täytetään 
unionin ja jäsenvaltioiden kansallisesti 
määritellyissä panoksissa kuvatut 
sitoumukset.
2. YMP:lla pyritään vähentämään 
unionin maatalous- ja elintarvikealan 
kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia 
vuoteen 2027 mennessä.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden YMP:n strategiasuunnitelmat ovat 
liitteessä XI tarkoitetuissa säädöksissä tai 
näiden pohjalta esitettyjen pitkän 
aikavälin kansallisten tavoitteiden ja 
tämän artiklan 2 kohdassa asetettujen 
tavoitteiden mukaisia.
4. Ennen YMP:n strategiasuunnitelmien 
hyväksymistä komissio varmistaa, että 
kaikkien YMP:n strategiasuunnitelmien 
tavoitteiden ja toimenpiteiden yhdistelmä 
mahdollistaa tässä artiklassa esitettyjen 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen.
5. Yhdenvertaisten 
toimintamahdollisuuksien säilyttämiseksi 
kaikkialla unionissa komissio varmistaa, 
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että kunkin jäsenvaltion kansalliset 
ilmastotavoitteet ja -toimenpiteet vastaavat 
toisiaan.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/809

Tarkistus 809
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
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
YMP:n maailmanlaajuinen ulottuvuus

1. Unioni ja jäsenvaltiot varmistavat 
SEUT-sopimuksen 208 artiklan 
mukaisesti, että kehitysyhteistyön 
tavoitteet otetaan huomioon kaikissa 
YMP:n tukitoimissa ja että niissä 
kunnioitetaan oikeutta ruokaan sekä 
oikeutta kehitykseen.
2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että YMP:n strategiasuunnitelmilla 
edistetään mahdollisimman laajasti 
kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa asetettujen 
tavoitteiden, erityisesti tavoitteiden 2, 10, 
12 ja 13, ja Pariisin sopimuksessa 
asetettujen tavoitteiden oikea-aikaista 
saavuttamista. Tämän vuoksi YMP:n 
tukitoimilla on
i) edistettävä unionissa ja sen 
kumppanimaissa monipuolista ja kestävää 
maataloutta sekä kestokykyisiä 
agroekologisia menetelmiä;
ii) edistettävä siementen, viljelyskasvien 
sekä tuotantoeläinten ja kesytettyjen 
eläinten sekä läheisten luonnonvaraisten 
lajien geneettisen monimuotoisuuden 
ylläpitämistä unionissa ja sen 
kumppanimaissa;
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iii) edistettävä pientilallisten ja pienten 
maatalousyritysten, erityisesti 
naisviljelijöiden, maanviljelyä 
harjoittavien alkuperäiskansojen ja 
paimentolaisten potentiaalin 
hyödyntämistä unionissa ja sen 
kumppanimaissa;
iv) edistettävä paikallisten 
elintarvikejärjestelmien ja kotimaan- ja 
alueellisten markkinoiden kehittämistä 
unionissa ja sen kumppanimaissa 
tavoitteena minimoida riippuvuus 
tuontielintarvikkeista ja lyhentää 
elintarvikeketjuja;
v) lakkautettava kaupan käytännöt, jotka 
vääristävät maailmanlaajuista kauppaa 
maatalousmarkkinoilla;
vi) katettava ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevat toimenpiteet 
kaikilta osin;
vii) kunnioitettava ”ensin ilmasto, sitten 
kauppa” -periaatetta.
3. Kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden noudattamista 
YMP:ssa arvioidaan säännöllisesti, muun 
muassa 119 a artiklassa perustetusta 
seurantamekanismista saatavan datan 
avulla. Komissio raportoi neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille arvioinnin 
tuloksista ja niiden perusteella 
toteutettavista unionin toimista.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/810

Tarkistus 810
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
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

11 Periaate ja soveltamisala 11 Periaate ja soveltamisala

1. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmaansa 
ehdollisuusjärjestelmä, jonka mukaisesti 
määrätään hallinnollinen seuraamus 
tuensaajille, joille maksetaan suoraa tukea 
tämän osaston II luvun mukaisesti tai 
vuosipalkkioita 65, 66 ja 67 artiklan 
mukaisesti mutta jotka eivät täytä YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettuja, 
liitteessä III olevassa luettelossa mainittuja 
unionin lainsäädännön mukaisia 
lakisääteisiä hoitovaatimuksia ja maan 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevia toimenpidevaatimuksia, jotka 
koskevat seuraavia erityisaloja:

1. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmaansa 
ehdollisuusjärjestelmä, jonka mukaisesti 
tuensaajille, joille maksetaan suoraa tukea 
tämän osaston II ja III luvun mukaisesti tai 
vuosipalkkioita 65, 66 ja 67 artiklan 
mukaisesti, määrätään hallinnollinen 
seuraamusmaksu, jos he eivät täytä 
tapauksen mukaan liitteessä III olevassa 
luettelossa mainittuja, YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettuja 
unionin lainsäädännön mukaisia 
lakisääteisiä hoitovaatimuksia ja maan 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevia toimenpidevaatimuksia, jotka 
koskevat seuraavia erityisaloja:

a) ilmasto ja ympäristö; a) ilmasto ja ympäristö, mukaan 
lukien vesi, ilma, maaperä, luonnon 
monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut;

b) kansanterveys, eläinten terveys ja 
kasvien terveys;

b) kansanterveys, eläinten terveys ja 
kasvien terveys;

c) eläinten hyvinvointi. c) eläinten hyvinvointi.

2. YMP:n strategiasuunnitelmaan 
sisällytettäviä hallinnollisia seuraamuksia 
koskevissa säännöissä on noudatettava 
asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] IV 
osaston IV luvussa vahvistettuja 
vaatimuksia.

2. YMP:n strategiasuunnitelmaan 
sisällytettävää tehokasta ja varoittavaa 
hallinnollisten seuraamusten järjestelmää 
koskevissa säännöissä on noudatettava 
asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] IV 
osaston IV luvussa vahvistettuja 
vaatimuksia.
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3. Liitteessä III tarkoitettuja 
lakisääteisiin hoitovaatimuksiin liittyviä 
säädöksiä sovelletaan niiden sovellettavan 
toisinnon muodossa, ja kun on kyse 
direktiiveistä, sellaisina kuin jäsenvaltiot 
ovat panneet ne täytäntöön.

3. Liitteessä III tarkoitettuja 
lakisääteisiin hoitovaatimuksiin liittyviä 
säädöksiä sovelletaan niiden sovellettavan 
toisinnon muodossa, ja kun on kyse 
direktiiveistä, sellaisina kuin jäsenvaltiot 
ovat panneet ne täytäntöön.

4. Tässä jaksossa ’lakisääteisellä 
hoitovaatimuksella’ tarkoitetaan kutakin 
liitteessä III tarkoitettua tietyn säädöksen 
unionin oikeuden mukaista yksittäistä 
lakisääteistä hoitovaatimusta, joka eroaa 
sisällöltään muista saman säädöksen 
vaatimuksista.

4. Tässä jaksossa ’lakisääteisellä 
hoitovaatimuksella’ tarkoitetaan kutakin 
liitteessä III tarkoitettua tietyn säädöksen 
unionin oikeuden mukaista yksittäistä 
lakisääteistä hoitovaatimusta, joka eroaa 
sisällöltään muista saman säädöksen 
vaatimuksista.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/811

Tarkistus 811
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
III osasto – 1 luku – 3 a jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Luonnonmukainen maatalous
13 a artikla
Luonnonmukainen maatalous
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2018/8481 a annetun 
määritelmän mukainen 
luonnonmukainen maatalous on 
sertifioitu viljelyjärjestelmä, jolla voidaan 
edistää useita tämän asetuksen 6 artiklan 
1 kohdassa vahvistettuja YMP:n 
erityistavoitteita. Jäsenvaltioiden on 
arvioitava luomusertifioinnin mukaisesti 
hoidettavaa maatalousmaata varten 
tarvittavan tuen taso ottaen huomioon 
luonnonmukaisen maatalouden hyödyt ja 
kysynnän, joka kasvaa edelleen tuotantoa 
nopeammin. Jäsenvaltioiden on 
sisällytettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiinsa analyysi 
luonnonmukaisen maatalouden alan 
tuotannosta, odotetusta kysynnästä ja 
mahdollisuuksista täyttää YMP:n 
tavoitteet sekä vahvistettava tavoitteet 
luonnonmukaisesti hoidetun 
maatalousmaan osuuden lisäämiseksi ja 
koko luonnonmukaisen toimitusketjun 
kehittämiseksi. Jäsenvaltioiden on tämän 
arvioinnin perusteella määriteltävä 
asianmukainen tukitaso 
luonnonmukaiseen maatalouteen 
siirtymistä ja sen ylläpitämistä varten joko 
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65 artiklassa tarkoitettujen maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden tai 28 artiklassa 
tarkoitettujen ekojärjestelmien avulla 
taikka käyttämällä niiden yhdistelmää, ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osoitetut määrärahat vastaavat 
luonnonmukaisen tuotannon odotettua 
kasvua.
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta 
tuotannosta ja luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 
kumoamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 
1).

Or. en

(III osasto – 1 luku – 3 a jakso (uusi) – 13 a artikla (uusi))



AM\1215867FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

15.10.2020 A8-0200/812

Tarkistus 812
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
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Seuraavat tuensaajaryhmät eivät voi 
saada tulotukimaksuja 
maataloustukirahastosta:
a) kansalliset tai alueelliset poliitikot tai 
virkamiehet, jotka ovat suoraan vastuussa 
YMP:n tukien jakautumisen 
suunnittelusta, hallinnasta tai 
valvonnasta;
b) edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden perheenjäsenet;

Or. en



AM\1215867FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

15.10.2020 A8-0200/813

Tarkistus 813
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
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

17 Yleiset säännöt 17 Yleiset säännöt

1. Jäsenvaltion on säädettävä 
kestävyysperusteisesta perustulotuesta, 
jäljempänä ’perustulotuki’, tässä 
alajaksossa säädetyin ja jäsenvaltion 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
täsmentämin edellytyksin.

1. Jäsenvaltion on säädettävä 
kestävyysperusteisesta perustulotuesta, 
jäljempänä ’perustulotuki’, tässä 
alajaksossa säädetyin ja jäsenvaltion 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
täsmentämin edellytyksin.

2. Jäsenvaltion on säädettävä 
perustulotuesta vuotuisena tuotannosta 
irrotettuna tukena tukikelpoista hehtaaria 
kohden.

2. Jäsenvaltion on säädettävä 
perustulotuesta vuotuisena tuotannosta 
irrotettuna tukena tukikelpoista hehtaaria 
kohden.

3. Perustulotukea myönnetään 
jokaisesta tosiasiallisen viljelijän 
ilmoittamasta tukikelpoisesta hehtaarista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19–24 
artiklan soveltamista.

3. Perustulotukea myönnetään 
jokaisesta tosiasiallisen viljelijän 
ilmoittamasta tukikelpoisesta hehtaarista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19–24 
artiklan soveltamista.

3 a. Tässä alajaksossa vahvistettua 
tukea ei saa missään oloissa käyttää 
sellaisten tuotantojärjestelmien hyödyksi, 
jotka vaikuttavat kielteisesti ympäristöön 
tai kolmansiin maihin, eikä liitteessä XI 
tarkoitettujen säädösten kiertämiseen.
3 b. Tämän alajakson nojalla 
myönnettävää tukea ei saa käyttää 
keskitetyn eläinten ruokintatoiminnan 
rahoittamiseen.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/814

Tarkistus 814
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
22 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Edellä a ja b alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltiot 
voivat asettaa naiset etusijalle 6 artiklan 
1 kohdan h alakohdassa tarkoitetun 
tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/815

Tarkistus 815
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
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltio ehdottaa 106 
artiklan mukaisessa YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan vapaaehtoista 
tuotantosidonnaista tukea, komissio 
varmistaa, että
a) tuki on vahingon välttämisen 
periaatteen mukainen;
b) tuki on selvästi tarpeen tai siitä on 
hyötyä ympäristöön tai yhteiskuntaan 
liittyvistä syistä, mikä voidaan osoittaa 
empiirisin määrällisin ja riippumattomasti 
todennettavin todistein;
c) tukea käytetään unionin 
elintarviketurvan tarpeisiin eikä se 
vääristä sisämarkkinoita tai 
kansainvälisiä markkinoita;
d) tuotantosidonnaisen tulotuen 
myöntäminen ei johda kaupan alalla 
tuloksiin, joilla on haitallinen vaikutus 
maatalouselintarvikealan investointien, 
tuotannon ja jalostuksen kehitykseen 
kumppaneina toimivissa kehitysmaissa;
e) vapaaehtoista tuotantosidonnaista 
tukea ei saa myöntää markkinoille, joilla 
on ylituotannosta tai ylitarjonnasta 
johtuva kriisi;
f) karjankasvatukseen myönnetään tukea 
vain tiloille, joiden eläintiheys on pieni ja 
pysyy asianomaisen vesistöalueen 
ympäristön kantokyvyn rajoissa 
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direktiivin 2000/60/EY mukaisesti ja 
joiden läheisyydessä on riittävästi rehu- ja 
laidunalueita, joiden ylläpito ei edellytä 
ulkopuolisten tahojen apua.
Edellä a–f alakohdassa vahvistettujen 
edellytysten täyttyessä komissio voi joko 
hyväksyä tai, yhteistyössä asianomaisen 
jäsenvaltion kanssa, mukauttaa 
asianomaisen jäsenvaltion ehdottamat 
muuttujat tämän asetuksen 115 ja 
116 artiklan mukaisesti.

Or. en


