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Tarkistus 819
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
43 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

43 Hedelmä- ja vihannesalan 
tukitoimityypit

43 Hedelmä- ja vihannesalan 
tukitoimityypit

1. Jäsenvaltion on kunkin 42 artiklan 
a–h alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

1. Jäsenvaltion on kunkin 42 artiklan 
a–h alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
vähintään kolme seuraavista 
tukitoimityypeistä:

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja 
jätteiden vähentämiseen;

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, 
jätteiden vähentämiseen ja tuotannon 
seurantaan;

b) tutkimus ja koetuotanto, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, 
jätteiden vähentämiseen, 
tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-
aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä 
muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien 
hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön 
lisäämiseen;

b) tutkimus ja koetuotanto, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, 
jätteiden vähentämiseen, 
tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-
aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä 
muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien 
hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön 
lisäämiseen;

c) luonnonmukainen tuotanto; c) luonnonmukainen tuotanto;

d) integroitu tuotanto; d) integroitu tuotanto, jonka avulla 
edistetään, kehitetään ja pannaan 
täytäntöön ympäristöä kunnioittavia 
tuotantomenetelmiä, ympäristöä säästäviä 
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viljelymenetelmiä ja tuotantotekniikoita 
sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä, 
erityisesti veden, maaperän ja muiden 
luonnonvarojen suojelua ja vähennetään 
samalla riippuvuutta kemiallisista 
aineista;

e) toimet maaperän säilyttämiseksi ja 
hiilen sitomiseksi maaperään;

e) toimet maaperän säilyttämiseksi ja 
hiilen sitomiseksi maaperään;

f) toimet luonnon monimuotoisuuden 
kannalta suotuisten elinympäristöjen 
luomiseksi tai säilyttämiseksi tai maiseman 
säilyttämiseksi, mukaan lukien 
historiallisten maisematekijöiden 
säilyttäminen;

f) toimet luonnon monimuotoisuuden 
kannalta suotuisten elinympäristöjen 
luomiseksi tai säilyttämiseksi tai maiseman 
säilyttämiseksi, mukaan lukien 
historiallisten maisematekijöiden 
säilyttäminen;

g) toimet energian säästämiseksi, 
energiatehokkuuden lisäämiseksi ja 
uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi;

g) toimet energian säästämiseksi, 
energiatehokkuuden lisäämiseksi ja 
uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi;

h) toimet tuholaiskestävyyden 
parantamiseksi;

h) toimet, joilla parannetaan 
kestävää viljelykasvien kestävyyttä 
tuholaisia vastaan edistämällä integroitua 
torjuntaa;

i) toimet vesivarojen käytön ja hoidon 
parantamiseksi, mukaan lukien veden 
säästö ja salaojitus;

i) toimet vesivarojen käytön ja hoidon 
parantamiseksi, mukaan lukien veden 
säästö ja salaojitus;

j) toimet ja toimenpiteet jätteiden 
syntymisen vähentämiseksi ja jätehuollon 
parantamiseksi;

j) toimet ja toimenpiteet jätteiden 
syntymisen vähentämiseksi ja jätehuollon 
parantamiseksi;

k) toimet, joilla parannetaan 
kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin 
kestävyyttä ja tehokkuutta hedelmä- ja 
vihannesalalla;

k) toimet, joilla parannetaan 
kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin 
kestävyyttä ja tehokkuutta hedelmä- ja 
vihannesalalla;

l) toimet ilmastonmuutoksen 
vaikutusten lieventämiseksi, 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja 
uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi;

l) toimet ilmastonmuutoksen 
vaikutusten lieventämiseksi, 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja 
uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi;

m) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

m) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

n) menekinedistäminen ja tiedotus, 
mukaan lukien toimet ja toiminnot, joiden 
tarkoituksena on monipuolistaa ja 
vahvistaa hedelmä- ja vihannesmarkkinoita 
sekä tiedottaa hedelmien ja vihannesten 
kulutuksen terveyseduista;

n) menekinedistäminen ja tiedotus, 
mukaan lukien toimet ja toiminnot, joiden 
tarkoituksena on monipuolistaa ja 
vahvistaa hedelmä- ja vihannesmarkkinoita 
sekä tiedottaa hedelmien ja vihannesten 
kulutuksen terveyseduista;

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
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jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

jotka koskevat erityisesti tuotteen laadun 
säilyttämistä ja parantamista, kaupan 
pitämisen edellytysten parantamista, 
agroekologiaa, kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

p) koulutus ja parhaiden käytäntöjen 
vaihto, jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistämistä.

p) koulutus ja parhaiden käytäntöjen 
vaihto, jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä, riippuvuuden 
vähentämistä maatalouskemikaaleista 
sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistämistä.

2. Jäsenvaltion on kunkin 42 artiklan i 
alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

2. Jäsenvaltion on kunkin 42 artiklan i 
alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimesta;

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimesta;

b) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joiden 
avulla voidaan tehostaa markkinoille 
saatettavien määrien hallintaa;

b) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joiden 
avulla voidaan tehostaa markkinoille 
saatettavien määrien hallintaa;

c) hedelmätarhojen uudelleenistutus, 
kun se on tarpeen terveyteen tai 
kasvinterveyteen liittyvistä syistä 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
määräämän pakollisen raivauksen vuoksi;

c) hedelmätarhojen uudelleenistutus, 
kun se on tarpeen terveyteen tai 
kasvinterveyteen liittyvistä syistä 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
määräämän pakollisen raivauksen vuoksi;

d) markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai 
muita käyttötarkoituksia varten;

d) markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai 
muita käyttötarkoituksia varten;

e) raakana korjaaminen, joka koostuu 
markkinoille kelpaamattomien tuotteiden, 
jotka eivät saa olla ennen raakana 
korjaamista sääolosuhteiden, tautien tai 
muiden syiden vaurioittamia, korjaamisesta 
kokonaan tietyllä alueella;

e) raakana korjaaminen, joka koostuu 
markkinoille kelpaamattomien tuotteiden, 
jotka eivät saa olla ennen raakana 
korjaamista sääolosuhteiden, tautien tai 
muiden syiden vaurioittamia, korjaamisesta 
kokonaan tietyllä alueella;

f) hedelmien ja vihannesten f) hedelmien ja vihannesten 
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korjaamatta jättäminen, joka tarkoittaa 
käynnissä olevan tuotantosyklin 
lopettamista tietyllä alalla, jolla tuote on 
hyvin kehittynyt ja laadultaan virheetön ja 
myyntikelpoinen, paisti jos tuotteet 
tuhoutuvat sääolosuhteiden tai taudin 
vuoksi;

korjaamatta jättäminen, joka tarkoittaa 
käynnissä olevan tuotantosyklin 
lopettamista tietyllä alalla, jolla tuote on 
hyvin kehittynyt ja laadultaan virheetön ja 
myyntikelpoinen, paisti jos tuotteet 
tuhoutuvat sääolosuhteiden tai taudin 
vuoksi;

g) satovakuutus, jolla suojataan 
tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaisvahingot aiheuttavat 
menetyksiä, kun samalla varmistetaan, että 
tuensaajat toteuttavat tarvittavat 
riskienehkäisytoimenpiteet;

g) satovakuutus, jolla suojataan 
tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaisvahingot aiheuttavat 
menetyksiä, kun samalla varmistetaan, että 
tuensaajat toteuttavat tarvittavat 
riskienehkäisytoimenpiteet;

h) muiden asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
taikka yksittäisten tuottajien valmennus;

h) muiden asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
taikka yksittäisten tuottajien valmennus;

i) kolmansien maiden 
kasvinsuojelupöytäkirjojen 
täytäntöönpano ja hallinnointi unionin 
alueella, jotta voidaan helpottaa pääsyä 
kolmansien maiden markkinoille;

i) kolmansien maiden 
kasvinsuojelupöytäkirjoista 
neuvotteleminen sekä niiden 
täytäntöönpano ja hallinnointi unionin 
alueella, jotta voidaan helpottaa pääsyä 
kolmansien maiden markkinoille;

j) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

j) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

k) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti kestävien 
tuholaistorjuntamenetelmien sekä torjunta-
aineiden kestävän käytön osalta.

k) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti kestävien 
tuholaistorjuntamenetelmien, integroidun 
torjunnan täytäntöönpanon sekä torjunta-
aineiden kestävän käytön osalta.

3. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan määriteltävä 1 ja 
2 kohdan mukaisesti valittujen 
tukitoimityyppien tukitoimet.

3. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan määriteltävä 1 ja 
2 kohdan mukaisesti valittujen 
tukitoimityyppien tukitoimet.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/820

Tarkistus 820
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
51 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

51 Tavoitteet viinialalla 51 Tavoitteet viinialalla

Jäsenvaltion on viinialalla pyrittävä yhteen 
tai useampaan seuraavista tavoitteista:

Sen estämättä, mitä 5 ja 6 artiklassa 
säädetään yleisistä tavoitteista jäsenvaltion 
on viinialalla pyrittävä tavoitteisiin a ja ia 
sekä yhteen tai useampaan tavoitteista b–i:

a) unionin viinintuottajien 
kilpailukyvyn parantaminen, mukaan 
lukien osallistuminen kestävien 
tuotantojärjestelmien parantamiseen sekä 
unionin viinialan ympäristövaikutusten 
vähentäminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan b–f ja h alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

a) unionin viinintuottajien 
kilpailukyvyn parantaminen, mukaan 
lukien osallistuminen kestävien 
tuotantojärjestelmien parantamiseen sekä 
unionin viinialan ympäristövaikutusten 
vähentäminen. Tähän sisältyvät 
ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien, ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden täytäntöönpano sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö, samalla 
kun vähennetään riippuvuutta torjunta-
aineista; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 
artiklan 1 kohdan b–f ja h alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

b) unionin viinialan yrittäjien 
suorituskyvyn parantaminen ja 
mukauttaminen markkinoiden vaatimuksiin 
sekä yrittäjien kilpailukyvyn parantaminen 
rypäletuotteiden tuotannon ja 
kaupanpitämisen osalta, mukaan lukien 
energiansäästö, yleinen energiatehokkuus 
ja kestävät prosessit; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a–e, g ja h 
alakohdassa vahvistettuihin 

b) unionin viinialan yrittäjien 
suorituskyvyn parantaminen ja 
mukauttaminen markkinoiden vaatimuksiin 
sekä yrittäjien pitkän aikavälin 
kilpailukyvyn parantaminen 
rypäletuotteiden tuotannon ja 
kaupanpitämisen osalta, mukaan lukien 
energiansäästö, yleinen energiatehokkuus 
ja kestävät prosessit; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a–e, g ja h 
alakohdassa vahvistettuihin 
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erityistavoitteisiin; erityistavoitteisiin;

c) tarjonnan ja kysynnän tasapainon 
palauttaminen unionin viinimarkkinoilla 
markkinakriisien ehkäisemiseksi; kyseinen 
tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

c) tarjonnan ja kysynnän tasapainon 
palauttaminen unionin viinimarkkinoilla 
markkinakriisien ehkäisemiseksi; kyseinen 
tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

d) unionin viinintuottajien tulojen 
suojaaminen, jos luonnonkatastrofit, 
epäsuotuisat sääolot, eläimet, taudit tai 
tuholaisvahingot aiheuttavat heille 
menetyksiä; kyseinen tavoite liittyy 6 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
vahvistettuun tavoitteeseen;

d) unionin viinintuottajien tulojen 
suojaaminen, jos luonnonkatastrofit, 
epäsuotuisat sääolot, eläimet, taudit tai 
tuholaisvahingot aiheuttavat heille 
menetyksiä; kyseinen tavoite liittyy 6 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
vahvistettuun tavoitteeseen;

e) unionin rypäletuotteiden 
markkinoitavuuden ja kilpailukyvyn 
lisääminen, erityisesti kehittämällä 
innovatiivisia tuotteita, menettelyjä ja 
teknologioita sekä lisäämällä arvoa 
jossakin toimitusketjun vaiheessa, sisältäen 
myös tietämyksen siirtoa; kyseinen tavoite 
liittyy 6 artiklan 1 kohdan a, b, c, e ja i 
alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin;

e) unionin rypäletuotteiden 
markkinoitavuuden ja kilpailukyvyn 
lisääminen, erityisesti kehittämällä 
innovatiivisia tuotteita, menettelyjä ja 
teknologioita sekä lisäämällä arvoa 
jossakin toimitusketjun vaiheessa, sisältäen 
myös tietämyksen siirtoa; kyseinen tavoite 
liittyy 6 artiklan 1 kohdan a, b, c, e ja i 
alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin;

f) viiniyttämisen sivutuotteiden käyttö 
teollisissa prosesseissa ja 
energiantuotantoon varmistaen viinin laatu 
unionissa ja suojellen samalla ympäristöä; 
kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan 
d ja e alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

f) viiniyttämisen sivutuotteiden ja 
jäännösten käyttö teollisissa prosesseissa 
ja energiantuotantoon varmistaen viinin 
laatu unionissa ja suojellen samalla 
ympäristöä; kyseinen tavoite liittyy 6 
artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

g) kuluttajien tietämyksen lisääminen 
viinin vastuullisesta kulutuksesta ja viiniä 
koskevista unionin laatujärjestelmistä; 
kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan 
b ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

g) kuluttajien tietämyksen lisääminen 
viinin vastuullisesta kulutuksesta; kyseinen 
tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan b ja i 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

h) unionin rypäletuotteiden 
kilpailukyvyn parantaminen kolmansissa 
maissa; kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 
1 kohdan b ja h alakohdassa 
vahvistettuihin tavoitteisiin;
i) tuottajien auttaminen selviytymään 
paremmin markkinoiden heilahtelusta; 
kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin.

i) tuottajien auttaminen selviytymään 
paremmin markkinoiden heilahtelusta; 
kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin.
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i a) ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistäminen; kyseinen tavoite liittyy 6 
artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/821

Tarkistus 821
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
52 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

52 Viinialan tukitoimityypit 52 Viinialan tukitoimityypit

1. Jäsenvaltion on kunkin 51 
artiklassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

1. Jäsenvaltion on kunkin 51 
artiklassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

a) viinitilojen rakenneuudistus ja 
uusiin lajikkeisiin siirtyminen, mukaan 
lukien viinitarhojen uudelleenistuttaminen, 
kun se on tarpeen terveyteen tai 
kasvinterveyteen liittyvistä syistä 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
määräämänä tehdyn pakollisen raivauksen 
vuoksi, mutta lukuun ottamatta 
viinitarhojen tavanomaista uudistamista, 
joka koostuu saman rypälelajikkeen 
istuttamisesta samalle lohkolle samaa 
viininviljelymenetelmää noudattaen 
viiniköynnösten tultua luonnollisen 
elinkaarensa päähän;

a) viinitilojen rakenneuudistus ja 
uusiin lajikkeisiin siirtyminen, mukaan 
lukien viinitarhojen uudelleenistuttaminen, 
kun se on tarpeen terveyteen tai 
kasvinterveyteen liittyvistä syistä 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
määräämänä tehdyn pakollisen raivauksen 
vuoksi, mutta lukuun ottamatta 
viinitarhojen tavanomaista uudistamista, 
joka koostuu saman rypälelajikkeen 
istuttamisesta samalle lohkolle samaa 
viininviljelymenetelmää noudattaen 
viiniköynnösten tultua luonnollisen 
elinkaarensa päähän;

b) aineelliset ja aineettomat 
investoinnit viininvalmistuslaitteisiin ja 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin sekä 
kaupan pitämisen rakenteisiin ja 
välineisiin;

b) aineelliset ja aineettomat 
investoinnit viininvalmistuslaitteisiin ja 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin sekä 
kaupan pitämisen rakenteisiin ja 
välineisiin;

c) raakana korjaaminen, joka 
tarkoittaa raakojen rypäleterttujen 
hävittämistä tai poistamista kokonaan siten, 
että kyseiseltä alalta ei tule lainkaan satoa, 
lukuun ottamatta korjaamatta jättämistä, 

c) raakana korjaaminen, joka 
tarkoittaa raakojen rypäleterttujen 
hävittämistä tai poistamista kokonaan siten, 
että kyseiseltä alalta ei tule lainkaan satoa, 
lukuun ottamatta korjaamatta jättämistä, 
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joka tarkoittaa kaupallisten rypäleiden 
korjaamatta jättämistä tavanomaisen 
tuotantosyklin lopussa;

joka tarkoittaa kaupallisten rypäleiden 
korjaamatta jättämistä tavanomaisen 
tuotantosyklin lopussa;

d) satovakuutus luonnonkatastrofiin 
rinnastettavissa olevien epäsuotuisien 
sääolojen, epäsuotuisien sääolojen, 
eläinten, kasvitautien tai 
tuholaisvahinkojen aiheuttamia 
tulonmenetyksiä vastaan;

d) satovakuutus luonnonkatastrofiin 
rinnastettavissa olevien epäsuotuisien 
sääolojen, epäsuotuisien sääolojen, 
eläinten, kasvitautien tai 
tuholaisvahinkojen aiheuttamia 
tulonmenetyksiä vastaan;

e) aineelliset ja aineettomat 
investoinnit innovointiin, joka tarkoittaa 
innovatiivisten tuotteiden ja viiniyttämisen 
sivutuotteiden, menetelmien ja 
teknologioiden kehittämistä, muita 
investointeja, jotka lisäävät arvoa jossakin 
toimitusketjun vaiheessa, muun muassa 
tietojen vaihtoa varten;

e) aineelliset ja aineettomat 
investoinnit innovointiin, joka tarkoittaa 
innovatiivisten tuotteiden ja viiniyttämisen 
sivutuotteiden, menetelmien ja 
teknologioiden kehittämistä, muita 
investointeja, jotka lisäävät arvoa jossakin 
toimitusketjun vaiheessa, muun muassa 
tietojen vaihtoa varten;

f) viiniyttämisen sivutuotteiden 
tislaus, joka tehdään asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 liitteessä VIII olevan II 
osan D jaksossa vahvistettujen rajoitusten 
mukaisesti;

f) viiniyttämisen sivutuotteiden 
tislaus, joka tehdään asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 liitteessä VIII olevan II 
osan D jaksossa vahvistettujen rajoitusten 
mukaisesti;

g) jäsenvaltioissa toteutetut unionin 
viinejä koskevat tiedotustoimet, joilla 
edistetään viinin vastuullista kulutusta tai 
alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä 
merkintöjä koskevia unionin 
laatujärjestelmiä;

g) jäsenvaltioissa toteutetut unionin 
viinejä koskevat tiedotustoimet, joilla 
edistetään viinin vastuullista kulutusta tai 
alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä 
merkintöjä koskevia unionin 
laatujärjestelmiä;

h) kolmansissa maissa toteutettavat 
menekinedistämistoimet, jotka koostuvat 
yhdestä tai useammasta seuraavista:

h) kolmansissa maissa toteutettavat 
menekinedistämistoimet, jotka koostuvat 
yhdestä tai useammasta seuraavista:

i) suhdetoiminta ja 
menekinedistäminen tai mainonta, joissa 
korostetaan erityisesti unionin tuotteiden 
korkeita vaatimuksia, etenkin laadun, 
turvallisuuden tai ympäristön kannalta;

i) suhdetoiminta ja 
menekinedistäminen tai mainonta, joissa 
korostetaan erityisesti unionin tuotteiden 
korkeita vaatimuksia, etenkin laadun, 
turvallisuuden tai ympäristön kannalta;

ii) osallistuminen kansainvälisesti 
merkittäviin tapahtumiin, messuihin tai 
näyttelyihin;

ii) osallistuminen kansainvälisesti 
merkittäviin tapahtumiin, messuihin tai 
näyttelyihin;

iii) tiedotuskampanjat erityisesti 
unionin alkuperänimitysten, 
maantieteellisten merkintöjen ja 
luonnonmukaisen tuotannon järjestelmistä;

iii) tiedotuskampanjat erityisesti 
unionin alkuperänimitysten, 
maantieteellisten merkintöjen ja 
luonnonmukaisen tuotannon järjestelmistä;

iv) laajempien 
markkinointimahdollisuuksien kannalta 

iv) laajempien 
markkinointimahdollisuuksien kannalta 
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tarpeelliset uusia markkinoita koskevat 
tutkimukset;

tarpeelliset uusia markkinoita koskevat 
tutkimukset;

v) tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien tulosten 
arviointitutkimukset;

v) tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien tulosten 
arviointitutkimukset;

vi) sellaisten teknisten asiakirjojen 
laatiminen, mukaan lukien laboratoriotestit 
ja arvioinnit, jotka koskevat 
viininvalmistusmenetelmiä, kasvien 
terveyttä ja hygieniaa koskevia sääntöjä 
sekä viinialan tuotteiden tuontia koskevia 
muiden kolmansien maiden vaatimuksia, 
jotta helpotetaan pääsyä kolmansien 
maiden markkinoille;

vi) sellaisten teknisten asiakirjojen 
laatiminen, mukaan lukien laboratoriotestit 
ja arvioinnit, jotka koskevat 
viininvalmistusmenetelmiä, kasvien 
terveyttä ja hygieniaa koskevia sääntöjä 
sekä viinialan tuotteiden tuontia koskevia 
muiden kolmansien maiden vaatimuksia, 
jotta helpotetaan pääsyä kolmansien 
maiden markkinoille;

i) väliaikainen ja asteittain aleneva 
apu keskinäisten rahastojen perustamisesta 
aiheutuvien hallinnollisten kulujen 
kattamiseen.

i) väliaikainen ja asteittain aleneva 
apu keskinäisten rahastojen perustamisesta 
aiheutuvien hallinnollisten kulujen 
kattamiseen;
i a) toimet vesivarojen käytön ja 
hoidon parantamiseksi, mukaan lukien 
vesien suojelu ja salaojitus;
i b) luonnonmukainen viljely;
i c) muut toimet, jotka koskevat muun 
muassa seuraavia:
i) maaperän säilyttäminen ja hiilen 
sitominen maaperään;
ii) luonnon monimuotoisuuden kannalta 
suotuisten elinympäristöjen luominen tai 
säilyttäminen tai luonnonalueen ja sen 
historiallisten ominaispiirteiden 
säilyttäminen; 
iii) tuholaisia ja viiniköynnöstauteja 
koskevan vastustuskyvyn parantaminen;
iv) jätteiden syntymisen vähentäminen ja 
jätehuollon parantaminen.

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan perusteltava 
viinialan tavoitteiden ja tukitoimityyppien 
valinta. Sen on tukitoimityypit valittuaan 
määriteltävä tukitoimet.

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan perusteltava 
viinialan tavoitteiden ja tukitoimityyppien 
valinta. Sen on tukitoimityypit valittuaan 
määriteltävä tukitoimet.

3. Jäljempänä V osastossa esitettyjen 
vaatimusten lisäksi jäsenvaltion on 
esitettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan 
täytäntöönpanosuunnitelma valituille 

3. Jäljempänä V osastossa esitettyjen 
vaatimusten lisäksi jäsenvaltion on 
esitettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan 
täytäntöönpanosuunnitelma valituille 
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tukitoimityypeille, tukitoimet sekä yleinen 
rahoitustaulukko, jossa esitetään 
käytettävät varat ja varojen suunniteltu 
jakaminen valittujen tukitoimityyppien 
välillä ja tukitoimien välillä liitteessä V 
vahvistettujen määrärahojen mukaisesti.

tukitoimityypeille, tukitoimet sekä yleinen 
rahoitustaulukko, jossa esitetään 
käytettävät varat ja varojen suunniteltu 
jakaminen valittujen tukitoimityyppien 
välillä ja tukitoimien välillä liitteessä V 
vahvistettujen määrärahojen mukaisesti.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/822

Tarkistus 822
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
54 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

54 Unionin taloudellista apua 
viinialalla koskevat erityiset säännöt

54 Unionin taloudellista apua 
viinialalla koskevat erityiset säännöt

1. Asianomaisen jäsenvaltion on 
varmistettava, että satovakuutuksiin 
maksettava unionin taloudellinen apu ei 
vääristä kilpailua vakuutusmarkkinoilla.

1. Asianomaisen jäsenvaltion on 
varmistettava, että satovakuutuksiin 
maksettava unionin taloudellinen apu ei 
vääristä kilpailua vakuutusmarkkinoilla.

2. Asianomaisen jäsenvaltion on 
otettava käyttöön objektiivisiin kriteereihin 
perustuva järjestelmä varmistaakseen, että 
rypäleiden raakana korjaaminen ei johda 
siihen, että yksittäisen viinintuottajan 
saama korvaus ylittää 53 artiklan 3 
kohdassa vahvistetun enimmäismäärän.

2. Asianomaisen jäsenvaltion on 
otettava käyttöön objektiivisiin kriteereihin 
perustuva järjestelmä varmistaakseen, että 
rypäleiden raakana korjaaminen ei johda 
siihen, että yksittäisen viinintuottajan 
saama korvaus ylittää 53 artiklan 3 
kohdassa vahvistetun enimmäismäärän.

Viiniyttämisen sivutuotteiden tislaukseen 
myönnettävän unionin avun määrä 
vahvistetaan tuotetun alkoholin 
tilavuusprosenttia ja hehtolitraa kohti. 
Unionin taloudellista apua ei myönnetä 
tislattavissa sivutuotteissa olevalle 
alkoholimäärälle, joka on suurempi kuin 10 
prosenttia tuotetun viinin sisältämästä 
alkoholimäärästä.

Viiniyttämisen sivutuotteiden tislaukseen 
myönnettävän unionin avun määrä 
vahvistetaan tuotetun alkoholin 
tilavuusprosenttia ja hehtolitraa kohti. 
Unionin taloudellista apua ei myönnetä 
tislattavissa sivutuotteissa olevalle 
alkoholimäärälle, joka on suurempi kuin 10 
prosenttia tuotetun viinin sisältämästä 
alkoholimäärästä.

Asianomaisen jäsenvaltion on 
varmistettava, että viiniyttämisen 
sivutuotteiden tislaukseen tarkoitettua 
unionin taloudellista apua maksetaan 
tislaajille, jotka jalostavat tislattaviksi 
toimitetut viiniyttämisen sivutuotteet 
raa’aksi alkoholiksi, jonka 
alkoholipitoisuus on vähintään 

Asianomaisen jäsenvaltion on 
varmistettava, että viiniyttämisen 
sivutuotteiden tislaukseen tarkoitettua 
unionin taloudellista apua maksetaan 
tislaajille, jotka jalostavat tislattaviksi 
toimitetut viiniyttämisen sivutuotteet 
raa’aksi alkoholiksi, jonka 
alkoholipitoisuus on vähintään 



AM\1215868FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

92 tilavuusprosenttia. 92 tilavuusprosenttia.

Unionin taloudelliseen apuun sisältyy 
viiniyttämisen sivutuotteiden 
keräyskustannuksista maksettava 
kiinteämääräinen korvaus. Tämä korvaus 
siirretään tislaajalta tuottajalle, jos viimeksi 
mainittu vastaa kyseisistä kustannuksista.

Unionin taloudelliseen apuun sisältyy 
viiniyttämisen sivutuotteiden 
keräyskustannuksista maksettava 
kiinteämääräinen korvaus. Tämä korvaus 
siirretään tislaajalta tuottajalle, jos viimeksi 
mainittu vastaa kyseisistä kustannuksista.

Asianomaisen jäsenvaltion on 
varmistettava, että 52 artiklan 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitetun viiniyttämisen 
sivutuotteiden tislauksen tuloksena tuotettu 
alkoholi, joille on myönnetty unionin 
taloudellista apua, käytetään yksinomaan 
teollisiin tai energiatarkoituksiin, jotka 
eivät vääristä kilpailua.

Asianomaisen jäsenvaltion on 
varmistettava, että 52 artiklan 1 kohdan f 
alakohdassa tarkoitetun viiniyttämisen 
sivutuotteiden tislauksen tuloksena tuotettu 
alkoholi, joille on myönnetty unionin 
taloudellista apua, käytetään yksinomaan 
teollisiin tai energiatarkoituksiin, jotka 
eivät vääristä kilpailua.

4. Asianomaisen jäsenvaltion on 
vahvistettava YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan, kuinka monta 
prosenttia menoista vähintään käytetään 
toimiin, joiden tavoitteena on 
ympäristönsuojelu, ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen, tuotantojärjestelmien ja -
prosessien kestävyyden parantaminen, 
unionin viinialan ympäristövaikutusten 
vähentäminen sekä viinialan energiasäästö 
ja yleisen energiatehokkuuden lisääminen.

4. Asianomaisen jäsenvaltion on 
vahvistettava YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan, että vähintään 
20 prosenttia menoista käytetään toimiin, 
joiden tavoitteena on ympäristönsuojelu, 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen, 
tuotantojärjestelmien ja -prosessien 
kestävyyden parantaminen, unionin 
viinialan ympäristövaikutusten 
vähentäminen sekä viinialan energiasäästö 
ja yleisen energiatehokkuuden lisääminen.

4 a. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
viinialan tukitoimissa yhden lopullisen 
tuensaajan saama määrä on enintään 
200 000 euroa.
4 b. Tuen saamisen edellytyksenä on 
vähimmäisvaatimuksia tiukempien 
ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta 
koskevien vaatimusten noudattaminen 
niin, että keskitytään erityisesti 
maisemapiirteiden säilyttämiseen ja 
luonnon monimuotoisuutta edistävien 
hoitokäytäntöjen käyttöön.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/823

Tarkistus 823
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
56 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) oliivinviljelyn 
ympäristövaikutusten vähentäminen ja 
ilmastotoimien edistäminen oliivinviljelyn 
avulla; kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 
kohdan d ja e alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

c) oliivinviljelyn 
ympäristövaikutusten vähentäminen ja 
ilmastotoimien edistäminen, 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja 
ilmastonmuutoksen hillintä oliivinviljelyn 
avulla, myös edistämällä sekaviljelyä ja 
tehostamalla maaperän hoitoa; kyseinen 
tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f 
alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/824

Tarkistus 824
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 – 3 luku – 6 a jakso – (uusi)

Komission teksti Tarkistus

PALKOKASVIALA
58 a artikla
Tavoitteet palkokasvialalla
Sen estämättä, mitä 5 ja 6 artiklassa 
säädetään yleisistä tavoitteista, 
jäsenvaltion on palkokasvialalla pyrittävä 
seuraaviin tavoitteisiin:
a) Järjestelmän on lisättävä palkokasvien 
kestävää tuotantoa ja kulutusta kaikkialla 
unionissa, jotta ruoan ja rehun 
omavaraisuutta voidaan lisätä liitteessä I 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
b) Tätä tukea saavat viljelyskelpoiset 
palkokasvit ovat osa viljelykiertoa 
vähintään neljän vuoden ajan tai osa 
lajisekoitusta peltoalalla olevalla 
lyhytikäisellä nurmella. Tämän on oltava 
yhteensopivaa 28 artiklassa tarkoitettujen 
ilmasto- ja ympäristöjärjestelmien 
(’ekojärjestelmät’) kanssa, joissa voidaan 
palkita vähintään neljän vuoden 
viljelykierrosta. Järjestelmässä voidaan 
palkita myös aluskasvien, esimerkiksi 
maa-apilan, viljelystä tai sekaviljelystä, 
joista ei palkita muissa toimenpiteissä.
c) Tukea voidaan myöntää myös 
laiduntamiseen laitumilla, joissa on 
paljon eri lajeja, tai rehun niittämiseen 
aidosti pysyvältä laitumelta, jossa on 
paljon eri lajeja, jos kyseessä on aidosti 
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pysyvä laidun, jonka nurmella kasvaa 
palkokasveja ja jota ei kynnetä tai kylvetä 
uudelleen.
d) Näillä maksuilla ei tueta palkokasvien 
monokulttuuria tai jatkuvaa viljelyä.
e) Vähennetään riippuvuutta 
soijapitoisista väkirehuseoksista, 
erityisesti sellaisesta maasta tuodusta 
soijasta, jossa metsiä on äskettäin 
hävitetty tai muokattu, kestävän 
kehityksen tavoitteen 15, metsäkadon 
pysäyttämistä koskevan unionin 
sitoumuksen ja yksityisten yritysten 
nykyisten metsäkadon pysäyttämistä 
koskevien sitoumusten mukaisesti.
f) Suljetaan ravinnekiertojärjestelmiä ja 
tiivistetään niitä paikallisten ja 
alueellisten vesistöalueiden mittakaavassa 
direktiivin 2000/60/EY mukaisesti.
g) Edistetään elintarvikkeiden ja rehujen 
sekä paikallisesti mukautettujen, vähän 
tuotantopanoksia vaativien 
siemenlajikkeiden paikallisia ja alueellisia 
markkinoita.
Tällä alalla rahoitettujen toimenpiteiden 
on oltava ilmastoa ja ympäristöä 
koskevien unionin sitoumusten ja 
lainsäädännön mukaisia, eivätkä ne saa 
aiheuttaa suoraan tai välillisesti 
maankäytön muutosta, ja niillä on oltava 
aidosti myönteinen vaikutus kaikkiin 
kasvihuonekaasupäästöihin GLOBIOM-
mallin mukaisesti.
58 b artikla
Tukitoimityypit
Jäsenvaltion on 58 a artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
valittava YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:
a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit; 
tutkimus ja koetuotanto sekä muut toimet, 
jotka koskevat muun muassa seuraavia:
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i) maaperän suojelu, mukaan luettuna 
maaperän hiilensitomiskyvyn todellinen ja 
osoitettu parantaminen ilman 
järjestelmällistä torjunta-aineiden 
käyttöä;
ii) vesivarojen käytön ja hoidon 
tehostaminen ja veden säästäminen;
iii) muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin 
sopeutuneiden lajikkeiden ja 
sopeutettujen hoitokäytäntöjen 
edistäminen;
iv) hoitokäytäntöjen parantaminen 
viljelykasvien tuholaiskestävyyden 
lisäämiseksi ja tuholaisille altistumisen 
vähentämiseksi;
v) torjunta-aineiden käytön ja torjunta-
aineriippuvuuden vähentäminen;
vi) luonnon monimuotoisuutta edistävien 
maatalouden elinympäristöjen luominen 
ja säilyttäminen torjunta-aineita 
käyttämättä;
b) erityisesti ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä koskevat neuvontapalvelut ja 
tekninen apu, myös viljelijän tekemän 
sopivimman viljelykierron valinnan 
osalta;
c) koulutus, mukaan lukien valmennus ja 
parhaiden käytäntöjen vaihto;
d) luonnonmukainen tuotanto ja 
luonnonmukaiset tekniikat;
e) toimet, joilla parannetaan kuljetusten 
ja tuotteiden varastoinnin kestävyyttä ja 
tehokkuutta.

Or. en

(6 a jakso - 58 a artikla (uusi), 6 a jakso - 58 b artikla (uusi))
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15.10.2020 A8-0200/825

Tarkistus 825
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
59 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien, eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten, 
tuholaiskestävyyden ja ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien, 
tuotantotekniikoiden ja 
tuotantomenetelmien, sivutuotteiden ja 
jätteen ympäristöä säästävän käytön ja 
hoidon sekä luonnonvarojen kestävän 
käytön, erityisesti veden, maaperän ja 
muiden luonnonvarojen suojelun, 
edistäminen, kehittäminen ja käyttöönotto; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan e ja f alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien, eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten, tuholaisia ja 
tauteja kestävien ja ympäristöä säästävien 
viljelymenetelmien, myös kannustamalla 
integroitua torjuntaa, tuotantotekniikoiden 
ja tuotantomenetelmien, bioturvallisuuden 
ja eläintautien kestävyyden parantamisen 
antibioottien käyttöä vähentäen, 
sivutuotteiden ja jätteen ympäristöä 
säästävän käytön ja hoidon sekä 
luonnonvarojen ennallistamisen ja 
kestävän käytön, erityisesti veden, 
maaperän ja muiden luonnonvarojen 
suojelun, edistäminen, kehittäminen ja 
käyttöönotto sekä päästöjen vähentäminen 
ja energiatehokkuus; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;
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