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15.10.2020 A8-0200/826

Tarkistus 826
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
60 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

60 Tukitoimityyppi 60 Tukitoimityypit
1. Jäsenvaltion on kunkin 59 artiklan 
a–g alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

1. Jäsenvaltion on kunkin 59 artiklan 
a–g alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
vähintään kaksi seuraavista 
tukitoimityypeistä:

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit; tutkimus 
ja koetuotanto sekä muut toimet, jotka 
koskevat muun muassa seuraavia:

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit; tutkimus 
ja koetuotanto sekä muut toimet, jotka 
koskevat muun muassa seuraavia:

i) maaperän suojelu, mukaan luettuna 
hiilen sitoutuminen maaperään;

i) maaperän suojelu ja maaperän 
hedelmällisyyden ja rakenteen 
kohentaminen, mukaan luettuna 
maaperän hiilensitomiskyvyn 
parantaminen ja lannoitusaineissa 
esiintyvien haitallisten aineiden 
vähentäminen;

ii) vesivarojen käytön ja hoidon 
parantaminen, mukaan lukien veden säästö 
ja salaojitus;

ii) vesivarojen käytön ja hoidon 
parantaminen, mukaan lukien veden säästö 
ja salaojitus;

iii) epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen ehkäiseminen ja 
muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin 
sopeutuneiden lajikkeiden ja sopeutettujen 
hoitokäytäntöjen edistäminen;

iii) epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen ehkäiseminen ja 
muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin 
sopeutuneiden lajikkeiden ja sopeutettujen 
hoitokäytäntöjen edistäminen;

iv) energiansäästö ja 
energiatehokkuuden lisääminen;

iv) energiansäästö ja 
energiatehokkuuden lisääminen;

v) ekologiset pakkaukset; v) jätteen vähentäminen 
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vähentämällä pakkauksia ja ekologiset 
pakkaukset;

vi) eläinten terveys ja hyvinvointi; vi) eläinten terveys ja hyvinvointi, 
mukaan lukien trooppisten tautien ja 
zoonoosien kestävä hoito ja 
ehkäiseminen;

vii) jätteiden syntymisen vähentäminen 
sekä sivutuotteiden ja jätteen käytön ja 
hoidon parantaminen;

vii) päästöjen ja jätteiden syntymisen 
vähentäminen sekä sivutuotteiden ja jätteen 
käytön ja hoidon parantaminen;

viii) tuholaiskestävyyden parantaminen; viii) viljelykasvien kestävyyden 
parantaminen edistämällä integroitua 
torjuntaa, asianmukaiset hoito- ja 
viljelykäytännöt mukaan lukien;

ix) torjunta-aineiden käytön riskien ja 
vaikutusten vähentäminen;

ix) torjunta-aineiden käytön merkittävä 
vähentäminen;

ix a) eläintautien sietokyvyn 
parantaminen ja antibioottien käytön 
vähentäminen;

x) luonnon monimuotoisuutta 
edistävien elinympäristöjen luominen ja 
säilyttäminen;

x) luonnon monimuotoisuutta 
edistävien elinympäristöjen luominen ja 
säilyttäminen;

b) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen osalta;

b) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti tuotannon laadun luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäristön, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta; 
ja tuholaisten ja eläintautien torjuminen;

c) koulutus, mukaan lukien valmennus 
ja parhaiden käytäntöjen vaihto;

c) koulutus, mukaan lukien 
luonnonmukaista maataloutta, 
permakulttuurin suunnittelukursseja ja 
hiilen sitomiseen liittyviä käytäntöjä 
koskeva valmennus ja parhaiden 
käytäntöjen vaihto;

d) luonnonmukainen tuotanto; d) luonnonmukainen tuotanto;

e) toimet, joilla parannetaan 
kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin 
kestävyyttä ja tehokkuutta yhdellä tai 
useammalla 40 artiklan f alakohdassa 
tarkoitetulla alalla;

e) toimet, joilla parannetaan 
kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin 
kestävyyttä ja tehokkuutta yhdellä tai 
useammalla 40 artiklan f alakohdassa 
tarkoitetulla alalla;

f) menekinedistäminen, tiedotus ja 
kaupan pitäminen, mukaan lukien toimet 
ja toiminnot, joiden tarkoituksena on 
erityisesti lisätä kuluttajien tietoisuutta 
unionin laatujärjestelmistä ja terveellisen 
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ruokavalion merkityksestä, ja 
monipuolistaa markkinoita;
g) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

g) unionin ja kansallisten 
laatujärjestelmien täytäntöönpano; 

h) jäljitettävyys- ja 
varmentamisjärjestelmien täytäntöönpano, 
erityisesti loppukuluttajille myytyjen 
tuotteiden laadun tarkkailu.

h) jäljitettävyys- ja 
varmentamisjärjestelmien täytäntöönpano, 
erityisesti loppukuluttajille myytyjen 
tuotteiden laadun tarkkailu.

2. Jäsenvaltion on kunkin 59 artiklan 
h alakohdassa vahvistetuista tavoitteista 
valitsemansa tavoitteen osalta valittava 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

2. Jäsenvaltion on kunkin 59 artiklan 
h 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 
toimesta;

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
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) tuottajaorganisaation tai 
tuottajaorganisaation jäsenten tuottamien 
tuotteiden yhteinen varastointi;

c) tuottajaorganisaation tai 
tuottajaorganisaation jäsenten tuottamien 
tuotteiden yhteinen varastointi;

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

d) hedelmä- tai oliivitarhojen 
uudelleenistutus, kun se on tarpeen 
terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvistä 
syistä jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen määräämän pakollisen 
raivauksen vuoksi tai ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi;

e) markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai 
muita käyttötarkoituksia varten;

e) markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai 
muita käyttötarkoituksia varten;

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

g) korjaamatta jättäminen, joka 
tarkoittaa käynnissä olevan tuotantosyklin 
lopettamista tietyllä alalla, jolla tuote on 
hyvin kehittynyt ja laadultaan virheetön ja 

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

myyntikelpoinen, paisti jos tuotteet 
tuhoutuvat sääolosuhteiden tai taudin 
vuoksi;

h) sato- ja tuotantovakuutus, jolla 
suojataan tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaisvahingot aiheuttavat 
menetyksiä, kun samalla varmistetaan, että 
tuensaajat toteuttavat tarvittavat 
riskienehkäisytoimenpiteet.

h) sato- ja tuotantovakuutus, jolla 
suojataan tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaisvahingot aiheuttavat 
menetyksiä, kun samalla varmistetaan, että 
kaikki tuensaajat toteuttavat tarvittavat 
riskienehkäisytoimenpiteet. Vakuutuksia 
ei myönnetä, elleivät tuottajat toteuta 
aktiivisesti toimenpiteitä riskiensä 
minimoimiseksi.

3. Jäsenvaltion on valittavat YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan ne alat, joilla se 
panee täytäntöön tässä artiklassa säädetyt 
tukitoimityypit. Sen on kunkin alan osalta 
valittava 59 artiklassa säädettyjä 
tavoitteiden joukosta yksi tai useampi 
tavoite ja tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
säädetyt tukitoimityypit. Kutakin 
tukitoimityyppiä varten jäsenvaltion on 
määriteltävä tukitoimet. Jäsenvaltion on 
perusteltava alojen, tavoitteiden, 
tukitoimityyppien ja tukitoimien valinta.

3. Jäsenvaltion on valittavat YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan ne alat, joilla se 
panee täytäntöön tässä artiklassa säädetyt 
tukitoimityypit. Sen on kunkin alan osalta 
valittava 59 artiklassa säädettyjä 
tavoitteiden joukosta yksi tai useampi 
tavoite ja tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
säädetyt tukitoimityypit. Kutakin 
tukitoimityyppiä varten jäsenvaltion on 
määriteltävä tukitoimet. Jäsenvaltion on 
perusteltava alojen, tavoitteiden, 
tukitoimityyppien ja tukitoimien valinta.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/827

Tarkistus 827
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
64 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

64 Maaseudun kehittämisen 
tukitoimityypit

64 Maaseudun kehittämisen 
tukitoimityypit

Tämän luvun mukaiset tukitoimityypit ovat 
seuraavat:

Tämän luvun mukaiset tukitoimityypit ovat 
seuraavat:

a) ympäristö-, ilmasto- ja muut 
hoitositoumukset;

a) ympäristön kannalta suotuisat 
ympäristö-, ilmasto- ja muut 
hoitositoumukset;

b) luonnonhaitat ja muut aluekohtaiset 
haitat;

b) luonnonhaitat ja muut aluekohtaiset 
haitat;

c) tietyistä pakollisista vaatimuksista 
johtuvat aluekohtaiset rajoitteet;

c) tietyistä pakollisista vaatimuksista 
johtuvat aluekohtaiset rajoitteet;

d) investoinnit; d) investoinnit;

e) nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittaminen ja maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen;

e) nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittaminen, maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen ja kestävän 
yritystoiminnan kehittäminen;

f) riskinhallintavälineet; f) riskinhallintavälineet;

g) yhteistyö; g) yhteistyö;

h) tietämyksen vaihto ja 
tiedottaminen.

h) tietämyksen vaihto ja 
tiedottaminen.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/828

Tarkistus 828
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
67 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

67 Tietyistä pakollisista vaatimuksista 
johtuvat aluekohtaiset rajoitteet

67 Tietyistä pakollisista vaatimuksista 
johtuvat aluekohtaiset rajoitteet

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
aluekohtaisiin rajoitteisiin, jotka johtuvat 
direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY tai 
direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanosta, 
tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
täsmentämin edellytyksin edistääkseen 6 
artiklan 1 kohdassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
aluekohtaisiin rajoitteisiin, jotka johtuvat 
direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY tai 
direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanosta, 
tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
täsmentämin edellytyksin edistääkseen 6 
artiklan 1 kohdassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

2. Näitä tukia voidaan myöntää 
viljelijöille, metsänomistajille ja muille 
maankäyttäjille sellaisten 1 kohdassa 
tarkoitettujen alueiden osalta, joilla 
aiheutuu rajoitteita.

2. Näitä tukia voidaan myöntää 
viljelijöille, viljelijöiden ryhmille, 
metsänomistajille ja metsänomistajien 
ryhmille. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa niitä voidaan myöntää myös 
muille maankäyttäjille sellaisten 1 
kohdassa tarkoitettujen alueiden osalta, 
joilla aiheutuu rajoitteita.

3. Määritellessään alueita, joilla 
aiheutuu rajoitteita, jäsenvaltio voi ottaa 
huomioon seuraavat:

3. Määritellessään alueita, joilla 
aiheutuu rajoitteita, jäsenvaltio voi ottaa 
huomioon seuraavat:

a) direktiivien 92/43/ETY ja 
2009/147/EY nojalla nimetyt Natura 2000 -
maa- ja metsätalousalueet;

a) direktiivien 92/43/ETY ja 
2009/147/EY nojalla nimetyt Natura 2000 -
maa- ja metsätalousalueet;

b) muut rajatut luonnonsuojelualueet, 
joilla on maa- tai metsätaloutta koskevia 
ympäristörajoitteita, jotka vaikuttavat 
direktiivin 92/43/ETY 10 artiklan 
täytäntöönpanoon, edellyttäen että näiden 

b) muut rajatut luonnonsuojelualueet, 
joilla on maa- tai metsätaloutta koskevia 
ympäristörajoitteita, jotka vaikuttavat 
direktiivin 92/43/ETY 10 artiklan 
täytäntöönpanoon, edellyttäen että näiden 
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alueiden osuus ei ylitä viittä prosenttia 
kunkin YMP:n strategiasuunnitelman 
maantieteellisellä soveltamisalalla 
sijaitsevista nimetyistä Natura 2000 -
alueista;

alueiden osuus ei ylitä viittä prosenttia 
kunkin YMP:n strategiasuunnitelman 
maantieteellisellä soveltamisalalla 
sijaitsevista nimetyistä Natura 2000 -
alueista;

c) direktiivin 2000/60/EY mukaisesti 
vesienhoitosuunnitelmiin sisältyvät 
maatalousalueet.

c) direktiivin 2000/60/EY mukaisesti 
vesienhoitosuunnitelmiin sisältyvät 
maatalousalueet;
c a) edellä a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen alueiden soveltamisalaan 
kuulumattomat luonnonarvoltaan 
merkittävät alueet.

4. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaisia tukia ainoastaan 
korvatakseen tuensaajille kokonaan tai 
osittain lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka liittyvät 
aluekohtaisiin rajoitteisiin kyseisellä 
alueella.

4. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaisia tukia ainoastaan 
korvatakseen tuensaajille kokonaan tai 
osittain lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka liittyvät 
aluekohtaisiin rajoitteisiin kyseisellä 
alueella.

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetut 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetut 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava

a) kun kyseessä ovat direktiiveistä 
92/43/ETY ja 2009/147/EY aiheutuvat 
haitat, suhteessa rajoitteisiin, jotka johtuvat 
vaatimuksista, jotka menevät pidemmälle 
kuin tämän asetuksen tämän osaston I 
luvun 2 jaksossa vahvistetut maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset sekä asetuksen 4 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset;

a) kun kyseessä ovat direktiiveistä 
92/43/ETY ja 2009/147/EY aiheutuvat 
haitat, suhteessa rajoitteisiin, jotka johtuvat 
vaatimuksista, jotka menevät pidemmälle 
kuin tämän asetuksen tämän osaston I 
luvun 2 jaksossa vahvistetut maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset sekä asetuksen 4 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset;

b) kun kyseessä ovat direktiivistä 
2000/60/EY aiheutuvat haitat, suhteessa 
rajoitteisiin, jotka johtuvat vaatimuksista, 
jotka menevät pidemmälle kuin tämän 
osaston I luvun 2 jaksossa vahvistetut 
asianomaiset lakisääteiset 
hoitovaatimukset, lukuun ottamatta 
lakisääteistä hoitovaatimusta 2, kuten 
liitteessä III tarkoitetaan, ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset sekä asetuksen 4 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 

b) kun kyseessä ovat direktiivistä 
2000/60/EY aiheutuvat haitat, suhteessa 
rajoitteisiin, jotka johtuvat vaatimuksista, 
jotka menevät pidemmälle kuin tämän 
osaston I luvun 2 jaksossa vahvistetut 
asianomaiset lakisääteiset 
hoitovaatimukset, lukuun ottamatta 
lakisääteistä hoitovaatimusta 2, kuten 
liitteessä III tarkoitetaan, ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset sekä asetuksen 4 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
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koskevat edellytykset. koskevat edellytykset.

6. Tuet myönnetään vuosittain 
hehtaarikohtaisesti.

6. Tuet myönnetään vuosittain 
hehtaarikohtaisesti.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/829

Tarkistus 829
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
69 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tässä artiklassa tarkoitetut 
tukitoimityypit jaetaan siten, että sillä 
edistetään sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamista maaseutualueilla.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/830

Tarkistus 830
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
71 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

71 Yhteistyö 71 Yhteistyö

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
yhteistyöhön tässä artiklassa vahvistettujen 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassa täsmennettyjen 
edellytysten mukaisesti 114 artiklassa 
tarkoitetun maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien 
toteuttamien hankkeiden ja Leaderin, jota 
kutsutaan asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 25 artiklassa 
yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 
kehittämiseksi, valmistelua ja toteutusta 
varten sekä edistämään laatujärjestelmiä, 
tuottajaorganisaatioita tai tuottajaryhmiä tai 
muita yhteistyömuotoja.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
yhteistyöhön tässä artiklassa vahvistettujen 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassa täsmennettyjen 
edellytysten mukaisesti 114 artiklassa 
tarkoitetun maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien 
toteuttamien hankkeiden ja Leaderin, jota 
kutsutaan asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 25 artiklassa 
yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 
kehittämiseksi, valmistelua ja toteutusta 
varten sekä edistämään laatujärjestelmiä, 
tuottajaorganisaatioita tai tuottajaryhmiä tai 
muita yhteistyömuotoja.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
edistääkseen yhteistyömuotoja, joihin 
osallistuu vähintään kaksi yhteisöä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
edistääkseen yhteistyömuotoja, joihin 
osallistuu vähintään kaksi yhteisöä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea kaikista 
yhteistyön näkökohdista aiheutuviin 
kustannuksiin.

3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea kaikista 
yhteistyön näkökohdista aiheutuviin 
kustannuksiin.

4. Jäsenvaltio voi myöntää tuen 
kokonaismääränä, joka kattaa yhteistyön ja 
toteutettujen hankkeiden ja toimien 

4. Jäsenvaltio voi myöntää tuen 
kokonaismääränä, joka kattaa yhteistyön ja 
toteutettujen hankkeiden ja toimien 



AM\1215870FI.docx PE658.380v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

kustannukset, tai se voi myöntää tukea 
ainoastaan yhteistyön kustannuksiin ja 
käyttää muita tukitoimityyppejä tai 
kansallisia tai unionin tukivälineitä 
hankkeen täytäntöönpanoon.

kustannukset, tai se voi myöntää tukea 
ainoastaan yhteistyön kustannuksiin ja 
käyttää muita tukitoimityyppejä tai 
kansallisia tai unionin tukivälineitä 
hankkeen täytäntöönpanoon.

5. Jos tuki maksetaan 
kokonaismääränä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että noudatetaan unionin 
sääntöjä ja vaatimuksia, joita sovelletaan 
vastaaviin muista tukitoimityypeistä 
katettaviin toimiin. Tätä kohtaa ei sovelleta 
Leaderiin, jota kutsutaan asetuksen (EU) 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] (EU) 
25 artiklassa yhteisölähtöiseksi 
paikalliseksi kehittämiseksi.

5. Jos tuki maksetaan 
kokonaismääränä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että noudatetaan unionin 
sääntöjä ja vaatimuksia, joita sovelletaan 
vastaaviin muista tukitoimityypeistä 
katettaviin toimiin. Tätä kohtaa ei sovelleta 
Leaderiin, jota kutsutaan asetuksen (EU) 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] (EU) 
25 artiklassa yhteisölähtöiseksi 
paikalliseksi kehittämiseksi.

6. Jäsenvaltio ei saa tukea tästä 
tukitoimityypistä yhteistyötä, jossa on 
mukana pelkästään tutkimuslaitoksia.

6. Jäsenvaltio ei saa tukea tästä 
tukitoimityypistä yhteistyötä, jossa on 
mukana pelkästään tutkimuslaitoksia.

7. Jos kyseessä on 
sukupolvenvaihdoksiin liittyvä yhteistyö, 
jäsenvaltio voi myöntää tukea ainoastaan 
viljelijöille, jotka ovat saavuttaneet 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetun 
eläkeiän.

7. Jos kyseessä on 
sukupolvenvaihdoksiin liittyvä yhteistyö, 
jäsenvaltio voi myöntää tukea ainoastaan 
viljelijöille, jotka ovat saavuttaneet 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetun 
eläkeiän.

8. Jäsenvaltion on rajoitettava tuki 
enintään seitsemään vuoteen, lukuun 
ottamatta yhteisiä ympäristö- ja 
ilmastotoimia asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa 6 artiklan 1 
kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettujen 
erityisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi.

8. Jäsenvaltion on rajoitettava tuki 
enintään seitsemään vuoteen, lukuun 
ottamatta yhteisiä ympäristö- ja 
ilmastotoimia asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa 6 artiklan 1 
kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettujen 
erityisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi. Jäsenvaltiot eivät saa 
tukea tukitoimenpiteitä, jotka vaikuttavat 
kielteisesti ympäristöön.
8 a. Leader-aloitteeseen, johon 
viitataan paikallisyhteisöjen omina 
kehittämishankkeina 1 kohdan 
mukaisesti, sisältyy se, että maatalous- 
ja/tai metsätalousyritykset osallistuvat 
hankkeisiin aktiivisesti ja etulinjassa.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/831

Tarkistus 831
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
73 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Valitessaan tukitoimia 
hallintoviranomaisten on huolehdittava 
suunniteltujen tukitoimien 
ilmastokestävyyden sekä ympäristön ja 
biologisen monimuotoisuuden 
kestävyyden varmistamisesta.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/832

Tarkistus 832
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
92 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

92 Kunnianhimoisemmat ympäristö- ja 
ilmastotavoitteet

92 Kunnianhimoisemmat ympäristö- ja 
ilmasto- sekä eläinten hyvinvointiin 
liittyvät tavoitteet

1. Jäsenvaltion on pyrittävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 
artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisäämään 
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan d, 
e ja f alakohdassa vahvistettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020.

1. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 97 
artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisättävä 
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan d, 
e, f ja i alakohdassa vahvistettujen 
erityisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
sekä eläinten hyvinvointiin liittyvien 
tavoitteiden saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuella ohjelmakaudella 2014–2020.

1 a. Edellä 28 ja 65 artiklan mukaiset 
tuet YMP:n strategisten suunnitelmien 
mukaiseen luonnonmukaiseen 
maatalouteen siirtymistä ja sen 
ylläpitämistä varten ylittävät maaseudun 
kehittämisrahastosta ennen vuotta 2021 
luonnonmukaisille viljelijöille maksetut 
kokonaissuoritukset, jotka lasketaan 
vuoden keskiarvon mukaan käyttäen 
kiinteitä hintoja.

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan selitettävä 

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan selitettävä 
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käytettävissä olevien tietojen perusteella, 
miten se aikoo saavuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun suuremman 
kokonaispanostuksen. Tämä selityksen on 
perustuttava merkityksellisiin tietoihin, 
esimerkiksi 95 artiklan 1 kohdan a–f 
alakohdassa ja 95 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuihin osatekijöihin.

uusimpien ja luotettavien tietojen 
perusteella, minkälaisen ympäristö- ja 
ilmastovaikutuksen se aikoo saavuttaa 
kaudella 2021–2027 ja miten se aikoo 
saavuttaa 1 kohdassa tarkoitetun 
suuremman kokonaispanostuksen, mukaan 
lukien se, miten se aikoo varmistaa, että 
siitä, että liitteessä I vahvistettuihin 
vaikutusindikaattoreihin perustuvilla 
tavoitteilla kohennetaan kulloinkin 
vallitsevaa tilannetta. Tämä selityksen on 
perustuttava merkityksellisiin tietoihin, 
esimerkiksi 95 artiklan 1 kohdan a–
f alakohdassa ja 95 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettuihin osatekijöihin.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/833

Tarkistus 833
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
96 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

96 Tarpeiden arviointi 96 Tarpeiden arviointi

Edellä 95 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun tarpeiden arvioinnin on 
sisällettävä seuraavat:

Edellä 95 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun tarpeiden arvioinnin on 
sisällettävä seuraavat:

a) yhteenveto 103 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta SWOT-analyysista;

a) yhteenveto 103 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta SWOT-analyysista;

b) tarpeiden määritteleminen kunkin 6 
artiklassa vahvistetun erityistavoitteen 
osalta SWOT-analyysista saadun näytön 
perusteella. Kaikki tarpeet on kuvattava 
riippumatta siitä, käsitelläänkö niitä 
YMP:n strategiasuunnitelman avulla vai ei;

b) tarpeiden määritteleminen kunkin 6 
artiklassa vahvistetun erityistavoitteen 
osalta SWOT-analyysista saadun näytön 
perusteella. Kaikki tarpeet on kuvattava 
riippumatta siitä, käsitelläänkö niitä 
YMP:n strategiasuunnitelman avulla vai ei;

c) kun kyseessä on 6 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa vahvistettu, 
maatilojen taloudellista elinkelpoisuutta ja 
selviytymiskykyä koskeva erityistavoite, 
riskinhallintaan liittyvä tarpeiden arviointi;

c) kun kyseessä on 6 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa vahvistettu, 
maatilojen taloudellista elinkelpoisuutta ja 
selviytymiskykyä koskeva erityistavoite, 
riskinhallintaan liittyvä tarpeiden arviointi;

d) tarvittaessa analyysi haavoittuvassa 
asemassa olevien maantieteellisten 
alueiden, kuten syrjäisimpien alueiden, 
tarpeista;

d) tarvittaessa analyysi haavoittuvassa 
asemassa olevien maantieteellisten 
alueiden, kuten syrjäisimpien alueiden, 
tarpeista;

e) tarpeiden priorisointi ja asettaminen 
järjestykseen, mukaan lukien tehtyjen 
valintojen perustelu ja tarvittaessa se, miksi 
tiettyjä yksilöityjä tarpeita ei käsitellä 
YMP:n strategiasuunnitelmassa tai ne 
käsitellään siinä vain osittain.

e) tarpeiden priorisointi ja asettaminen 
järjestykseen, mukaan lukien tehtyjen 
valintojen perustelu ja tarvittaessa se, miksi 
tiettyjä yksilöityjä tarpeita ei käsitellä 
YMP:n strategiasuunnitelmassa tai ne 
käsitellään siinä vain osittain.

1 a. Jos ensimmäisen kohdan a–e 
alakohdan mukaisesti toimitettujen 
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tietojen perusteella tunnistetaan alueita, 
joissa lähtökohtatiedot tai 
asiayhteysindikaattoreita koskevat tiedot 
puuttuvat tai ovat riittämättömiä 
täydellisen kuvauksen antamiseen 
nykyisestä tilanteesta 6 artiklassa 
asetettujen erityistavoitteiden osalta, 
jäsenvaltioiden olisi käsiteltävä tällaista 
päätelmää YMP:n 
strategiasuunnitelmansa puitteissa tai 
muiden välineiden avulla ja esitettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
ehdotettavat toimenpiteet.

Edellä 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f 
alakohdassa tarkoitettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden osalta 
arvioinnissa on otettava huomioon 
kansalliset ympäristö- ja 
ilmastosuunnitelmat, jotka perustuvat 
liitteessä XI tarkoitettuihin säädöksiin.

Edellä 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f 
alakohdassa tarkoitettujen erityisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden osalta 
arvioinnissa on otettava huomioon 
kansalliset ympäristö- ja 
ilmastosuunnitelmat, jotka perustuvat 
liitteessä XI tarkoitettuihin säädöksiin.

2 a. Edellä 6 artiklan 1 kohdan i 
alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen 
osalta arvioinnissa on otettava huomioon 
liitteessä XI a tarkoitettujen säädösten 
noudattaminen.

Jäsenvaltion on tässä arvioinnissa 
käytettävä uusimpia ja luotettavimpia 
tietoja.

Jäsenvaltion on tässä arvioinnissa 
käytettävä uusimpia ja luotettavimpia 
tietoja.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/834

Tarkistus 834
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
97 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) yleiskatsaus eläinten hyvinvoinnin 
parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/835

Tarkistus 835
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
98 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) selvitys siitä, miten YMP:n 
strategiasuunnitelma tukee 
luonnonmukaista maataloutta, jotta 
voidaan edistää tuotannon sopeuttamista 
luonnonmukaista viljelyä koskevassa 
13 a artiklassa vahvistettujen 
luonnonmukaisten maataloustuotteiden 
kasvavaan kysyntään;

Or. en


