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15.10.2020 A8-0200/990

Tarkistus 990
Gilles Lebreton
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sen varmistamiseksi, että unioni 
voi noudattaa WTO:n 
maataloussopimuksesta johtuvia kotimaista 
tukea koskevia kansainvälisiä 
velvoitteitaan, ja erityisesti sen 
varmistamiseksi, että kestävyysperusteinen 
perustulotuki ja asiaan liittyvät 
tukitoimityypit ilmoitetaan edelleen 
”vihreän laatikon” tukena, jolla ei ole 
lainkaan tai on vain hyvin vähäisiä 
kauppaa vääristäviä vaikutuksia tai 
vaikutuksia tuotantoon, 
’maataloustoiminnan’ kehysmääritelmässä 
olisi otettava huomioon sekä 
maataloustuotteiden tuotanto että 
maatalousmaan kunnossapito. Jotta 
paikalliset olosuhteet voidaan ottaa 
huomioon, jäsenvaltioiden olisi YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan vahvistettava 
maataloustoiminnan varsinainen 
määritelmä.

(4) Sen varmistamiseksi, että unioni 
voi noudattaa WTO:n 
maataloussopimuksesta johtuvia kotimaista 
tukea koskevia kansainvälisiä 
velvoitteitaan, ja erityisesti sen 
varmistamiseksi, että kestävyysperusteinen 
perustulotuki ja asiaan liittyvät 
tukitoimityypit ilmoitetaan edelleen 
”vihreän laatikon” tukena, jolla ei ole 
lainkaan tai on vain hyvin vähäisiä 
kauppaa vääristäviä vaikutuksia tai 
vaikutuksia tuotantoon, 
’maataloustoiminnan’ kehysmääritelmässä 
olisi otettava huomioon sekä 
maataloustuotteiden tuotanto että 
maatalousmaan kunnossapito. Jotta 
paikalliset olosuhteet voidaan ottaa 
huomioon, jäsenvaltioiden olisi YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan vahvistettava 
maataloustoiminnan varsinainen 
määritelmä. Toteaa, että WTO:n 
maataloussäännösten kehittymättömyyden 
ja sen, että jotkut sen jäsenet kiertävät 
WTO:n sääntöjä kauppapakotteita varten, 
olisi johdettava tukien 
uudelleentarkasteluun viljelijöiden 
tarpeiden perusteella eikä enää 
vanhentuneiden asetusten perusteella;
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15.10.2020 A8-0200/991

Tarkistus 991
Gilles Lebreton
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) On tehtävä perusteellisia 
tutkimuksia, jotta voidaan kvantifioida 
paremmin kolmansien maiden kanssa 
neuvoteltujen vapaakauppasopimusten ja 
kumppanuuksien kielteiset vaikutukset 
Euroopan maatalouteen, jotta voidaan 
kompensoida kyseisten maiden tuottajien 
epäreilun kilpailun vaikutukset ja 
hyödyntää useammin kyseisten 
sopimusten suojalausekkeita. EU:n 
ympäristönormien tiukentamisen 
yhteydessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että kolmannet maat, 
joilla on kauppasopimus EU:n kanssa, 
noudattavat näitä normeja.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/992

Tarkistus 992
Gilles Lebreton
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 39 
artiklalla vahvistettujen YMP:n 
tavoitteiden huomioon ottamiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että unioni vastaa 
asianmukaisesti uusimpiin haasteisiinsa, on 
aiheellista säätää yleistavoitteista, jotka 
heijastavat komission tiedonannossa Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus esitettyjä 
suuntaviivoja. Unionin tasolla olisi 
määriteltävä tarkemmin joukko 
erityistavoitteita, joita jäsenvaltiot 
soveltavat YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan. Samalla kun 
vaikutustenarvioinnin mukaisesti 
säilytetään tasapaino kestävän kehityksen 
eri ulottuvuuksien välillä, näiden 
erityistavoitteiden avulla olisi muunnettava 
YMP:n yleistavoitteet konkreettisemmiksi 
toimintalinjoiksi ja otettava huomioon 
asiaa koskeva unionin lainsäädäntö 
erityisesti ilmaston, energian ja ympäristön 
osalta.

(11) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 39 
artiklalla vahvistettujen YMP:n 
tavoitteiden huomioon ottamiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että unioni vastaa 
asianmukaisesti uusimpiin haasteisiinsa, on 
aiheellista säätää yleistavoitteista, jotka 
heijastavat komission tiedonannossa Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus esitettyjä 
suuntaviivoja. Unionin tasolla olisi 
määriteltävä tarkemmin joukko 
erityistavoitteita, joita jäsenvaltiot 
soveltavat YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan. Samalla kun 
vaikutustenarvioinnin mukaisesti 
säilytetään tasapaino kestävän kehityksen 
eri ulottuvuuksien välillä, näiden 
erityistavoitteiden avulla olisi muunnettava 
YMP:n yleistavoitteet konkreettisemmiksi 
toimintalinjoiksi ja otettava huomioon 
asiaa koskeva unionin lainsäädäntö 
erityisesti energian ja ympäristön osalta. 
Osana näitä uusia vaatimuksia, jotka ovat 
sekä kalliita että rajoittavia 
eurooppalaisille viljelijöille, on tarpeen 
tiukentaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, 
jotta kielletään sellaisten 
maataloustuotteiden tuonti kolmansista 
maista, jotka eivät täytä samantasoisia 
vaatimuksia.
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15.10.2020 A8-0200/993

Tarkistus 993
Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Älykkään ja kestävän 
maatalousalan edistämiseksi suorat tuet 
säilyvät järjestelmän olennaisena 
osatekijänä, jolla viljelijöille taataan 
oikeudenmukainen tulotuki. Jotta viljelijät 
saisivat paremman palkkion markkinoilta, 
on myös tarpeen investoida maatilojen 
rakenneuudistukseen, uudenaikaistamiseen, 
innovointiin, monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon.

(14) Älykkään ja kestävän 
maatalousalan edistämiseksi suorat tuet 
säilyvät järjestelmän olennaisena 
osatekijänä, jolla viljelijöille taataan 
oikeudenmukainen tulotuki. Jotta viljelijät 
saisivat paremman palkkion markkinoilta, 
on myös tarpeen investoida maatilojen 
rakenneuudistukseen, uudenaikaistamiseen, 
innovointiin, monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon. Koska 
voimassa olevat järjestelmät eivät takaa 
viljelijöille kannattavia tuloja, niitä on 
vahvistettava tiukoilla toimenpiteillä, jotta 
voidaan torjua väärinkäytöksiä 
massajakelussa, petoksia ja vilpillistä 
kilpailua sellaisten kolmansien maiden 
taholta, jotka eivät noudata EU:n 
normeja.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/994

Tarkistus 994
Gilles Lebreton
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Ottaen huomioon, että komission 
tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus peräänkuulutetaan 
markkinasuuntautuneempaa YMP:aa, 
markkinariski, ilmastonmuutos ja siihen 
liittyvien äärimmäisten sääilmiöiden 
esiintymistiheys ja vakavuus sekä terveys- 
ja kasvinsuojeluun liittyvät kriisit voivat 
aiheuttaa hintojen heilahtelun riskejä ja 
kasvattaa tuloihin kohdistuvia paineita. 
Vaikka viljelijät ovatkin viime kädessä itse 
vastuussa tilakohtaisten strategioidensa 
suunnittelusta, olisi perustettava vahva 
kehys asianmukaisen riskinhallinnan 
varmistamiseksi. Jäsenvaltiot ja viljelijät 
voivat tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
käyttää valmiuksien kehittämisessä unionin 
tason riskinhallintafoorumia, jotta viljelijät 
saavat käyttöönsä riittäviä 
rahoitusvälineitä investointeihin sekä 
pääsyn käyttöpääomaan, koulutukseen, 
tietämyksen siirtoon ja neuvontaan.

(15) Ottaen huomioon, että komission 
tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus peräänkuulutetaan 
markkinasuuntautuneempaa YMP:aa, 
markkinariski, ilmastonmuutos ja siihen 
liittyvien äärimmäisten sääilmiöiden 
esiintymistiheys ja vakavuus sekä terveys- 
ja kasvinsuojeluun liittyvät kriisit voivat 
aiheuttaa hintojen heilahtelun riskejä ja 
kasvattaa tuloihin kohdistuvia paineita. 
Vaikka viljelijät ovatkin viime kädessä itse 
vastuussa tilakohtaisten strategioidensa 
suunnittelusta, olisi perustettava vahva 
kehys asianmukaisen riskinhallinnan 
varmistamiseksi. Jäsenvaltiot ja viljelijät 
voivat tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
käyttää valmiuksien kehittämisessä unionin 
tason riskinhallintafoorumia, jotta niiden 
markkinoita voidaan suojella paremmin 
epäreilulta kilpailulta sellaisten 
kolmansien maiden taholta, joita eivät 
täytä samoja ympäristö-, terveys- ja 
sosiaalinormeja; niillä olisi myös oltava 
mahdollisuus kausi- ja 
ilmoitusperusteisesti suojella paikallista 
tuotantoaan kolmansista maista ja muista 
EU-maista tulevalta tuonnilta.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/995

Tarkistus 995
Gilles Lebreton
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ympäristönhoidon ja 
ilmastotoimien tukeminen sekä 
vaikuttaminen unionin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat 
erittäin tärkeällä sijalla unionin tulevassa 
maa- ja metsätalouspolitiikassa. YMP:n 
arkkitehtuuria olisi sen vuoksi 
rakennettava kunnianhimoisemmaksi 
näiden tavoitteiden suhteen. Ympäristön 
pilaantumisen ja ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi toteutettavien toimien olisi 
täytäntöönpanomallin mukaisesti oltava 
tuloshakuisia, ja SEUT-sopimuksen 11 
artiklan olisi tässä tarkoituksessa 
katsottava olevan tulosvelvoite.

Poistetaan.

Koska monet unionin maaseutualueet 
kärsivät rakenteellisista ongelmista, kuten 
houkuttelevien työmahdollisuuksien 
puutteesta, osaamisvajeesta, 
liityntäverkkoihin, infrastruktuuriin ja 
peruspalveluihin tehtyjen investointien 
vähyydestä ja nuorten maaltamuutosta, 
on olennaisen tärkeää vahvistaa näiden 
alueiden sosioekonomista rakennetta 
Cork 2.0. -julistuksen mukaisesti 
erityisesti luomalla työpaikkoja ja 
tekemällä sukupolvenvaihdoksia eli 
tuomalla maaseutualueille työpaikkoja ja 
kasvua, edistämällä sosiaalista 
osallisuutta ja sukupolvenvaihdoksia sekä 
kehittämällä älykkäitä kyliä kaikkialla 
Euroopan maaseutualueilla. Kuten 
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tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus todetaan, maaseudun uudet 
arvoketjut, kuten uusiutuva energia, 
nouseva biotalous, kiertotalous ja 
ekomatkailu, voivat tarjota 
maaseutualueille hyvää kasvu- ja 
työllistämispotentiaalia. Tässä yhteydessä 
rahoitusvälineillä ja InvestEU-takuun 
käytöllä voi olla ratkaiseva rooli 
rahoituksen saannin varmistamisessa 
sekä maatilojen ja yritysten 
kasvukapasiteetin edistämisessä. 
Maaseutualueilla on 
työllistymismahdollisuuksia laillisesti 
maassa oleskeleville kolmansien maiden 
kansalaisille, mikä edistäisi sosiaalista ja 
taloudellista kotoutumista varsinkin 
yhteisölähtöisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden puitteissa.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/996

Tarkistus 996
Gilles Lebreton
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) YMP:lla olisi edelleen 
varmistettava elintarviketurva, mikä olisi 
katsottavan tarkoittavan mahdollisuutta 
saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa 
ruokaa kaikkina aikoina. Lisäksi YMP:lla 
olisi autettava unionin maataloutta 
vastaamaan uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, jotka liittyvät ravintoon ja 
terveyteen, mukaan lukien kestävä 
maataloustuotanto, terveellisempi ravinto, 
elintarvikejäte ja eläinten hyvinvointi. 
YMP:n olisi jatkossakin edistettävä 
tuotantoa, jolla on erityisiä ja arvokkaita 
ominaisuuksia, ja samalla olisi autettava 
viljelijöitä mukauttamaan tuotantoaan 
markkinasignaalien ja kuluttajien 
vaatimusten mukaisesti.

(17) YMP:lla olisi edelleen 
varmistettava elintarviketurva, mikä olisi 
katsottavan tarkoittavan mahdollisuutta 
saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa 
ruokaa kaikkina aikoina. Lisäksi YMP:lla 
olisi autettava unionin maataloutta 
vastaamaan uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, jotka liittyvät ravintoon ja 
terveyteen, mukaan lukien kestävä 
maataloustuotanto, terveellisempi ravinto, 
elintarvikejäte ja eläinten hyvinvointi. 
YMP:n olisi jatkossakin edistettävä 
tuotantoa, jolla on erityisiä ja arvokkaita 
ominaisuuksia, ja samalla olisi autettava 
viljelijöitä mukauttamaan tuotantoaan 
markkinasignaalien ja kuluttajien 
vaatimusten mukaisesti. Jos YMP:n 
määrärahoja vähennetään ja EU:n 
kauppapolitiikasta aiheutuu paineita, se ei 
enää mahdollista eurooppalaisten 
viljelijöiden kannattavien hintojen 
varmistamista. On tarpeen ottaa 
kiireellisesti huomioon EU:n 
kauppasopimusten katastrofaaliset 
vaikutukset Euroopan maatalouteen ja 
tasoittaa tämä vaikutus sekä korvaus- että 
protektionistisilla toimenpiteillä.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/997

Tarkistus 997
Gilles Lebreton
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen varmistamiseksi, että unioni 
voi noudattaa WTO:n 
maataloussopimuksesta johtuvia kotimaista 
tukea koskevia kansainvälisiä 
velvoitteitaan, tietyt tässä asetuksessa 
säädetyt tukitoimityypit olisi jatkossakin 
ilmoitettava ”vihreän laatikon” tukena, 
jolla ei ole lainkaan tai on vain hyvin 
vähäisiä kauppaa vääristäviä vaikutuksia 
tai vaikutuksia tuotantoon, tai 
tuotannonrajoitusohjelmien mukaisena 
”sinisen laatikon” tukena, jolloin tuki on 
vapautettu alennussitoumuksista. Vaikka 
tällaisia tukitoimityyppejä koskevat tämän 
asetuksen säännökset vastaavat jo WTO:n 
maataloussopimuksen liitteessä 2 esitettyjä 
”vihreän laatikon” vaatimuksia tai 
mainitun asetuksen 6 artiklan 5 kohdassa 
vahvistettuja ”sinisen laatikon” 
vaatimuksia, olisi varmistettava, että myös 
tukitoimet, jotka jäsenvaltiot aikovat 
näiden tukitoimityppien osalta ottaa 
käyttöön YMP:n strategiasuunnitelmissaan, 
ovat kyseisten vaatimusten mukaisia.

(20) Sen varmistamiseksi, että unioni 
voi noudattaa WTO:n 
maataloussopimuksesta johtuvia kotimaista 
tukea koskevia kansainvälisiä 
velvoitteitaan, tietyt tässä asetuksessa 
säädetyt tukitoimityypit olisi jatkossakin 
ilmoitettava ”vihreän laatikon” tukena, 
jolla ei ole lainkaan tai on vain hyvin 
vähäisiä kauppaa vääristäviä vaikutuksia 
tai vaikutuksia tuotantoon, tai 
tuotannonrajoitusohjelmien mukaisena 
”sinisen laatikon” tukena, jolloin tuki on 
vapautettu alennussitoumuksista. Vaikka 
tällaisia tukitoimityyppejä koskevat tämän 
asetuksen säännökset vastaavat jo WTO:n 
maataloussopimuksen liitteessä 2 esitettyjä 
”vihreän laatikon” vaatimuksia tai 
mainitun asetuksen 6 artiklan 5 kohdassa 
vahvistettuja ”sinisen laatikon” 
vaatimuksia, olisi varmistettava, että myös 
tukitoimet, jotka jäsenvaltiot aikovat 
näiden tukitoimityppien osalta ottaa 
käyttöön YMP:n strategiasuunnitelmissaan, 
ovat kyseisten vaatimusten mukaisia. 
WTO:n sääntöjen noudattaminen YMP:n 
tukien kehittämisen yhteydessä ei ole enää 
oikeudenmukainen tae joidenkin 
kauppakiistoihin osallistuvien, tätä 
sääntelykehystä pidemmälle menevien 
jäsenten pääsystä markkinoille. Tämän 
tilanteen, jota pahentaa 
maatalousneuvottelujen edistymisen 
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puute, pitäisi johtaa siihen, että EU ja 
jäsenvaltiot omaksuvat politiikan, joka 
vastaa paremmin viljelijöiden mutta myös 
kuluttajien tarpeita ja odotuksia, 
kieltämällä ympäristön kannalta 
haitallisimpien tuotteiden tuonnin ja 
ylläpitämällä korkeatasoisia ympäristö-, 
terveys- ja sosiaalinormeja 
jäsenvaltioissa.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/998

Tarkistus 998
Gilles Lebreton
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0200/2019
Peter Jahr
Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Uusi ehdollisuusjärjestelmä 
perustuu aiempaan, vuoteen 2020 saakka 
toteutettavaan täydentävien ehtojen 
järjestelmään, ja siinä edellytetään, että 
saadakseen YMP:n tuen täysimääräisenä 
tuensaajien on noudatettava ympäristöä, 
ilmastonmuutosta, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevia 
perusvaatimuksia. Perusvaatimukset ovat 
virtaviivaistettu luettelo lakisääteisistä 
hoitovaatimuksista (SMR) ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista (GAEC). Näissä 
perusvaatimuksissa otetaan paremmin 
huomioon ympäristö- ja ilmastohaasteet 
ja YMP:n uusi ympäristöarkkitehtuuri, 
jolloin saavutetaan aiempaa 
kunnianhimoisemmat ympäristö- ja 
ilmastotavoitteet, kuten komissio ilmoitti 
tiedonannossaan Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus ja monivuotisessa 
rahoituskehyksessä. Ehdollisuuden 
tarkoituksena on edistää kestävää 
maataloutta tekemällä tuensaajat 
tietoisemmiksi kyseisten perusvaatimusten 
noudattamisen välttämättömyydestä. 
Pyrkimyksenä on myös saada YMP 
vastaamaan nykyistä paremmin 
yhteiskunnan odotuksia, minkä vuoksi 
sen yhdenmukaisuutta ympäristöä, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä, 

(21) Uusi ehdollisuusjärjestelmä 
perustuu aiempaan, vuoteen 2020 saakka 
toteutettavaan täydentävien ehtojen 
järjestelmään, ja siinä edellytetään, että 
saadakseen YMP:n tuen täysimääräisenä 
tuensaajien on noudatettava ympäristöä, 
ilmastonmuutosta, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevia 
perusvaatimuksia. Perusvaatimukset ovat 
virtaviivaistettu luettelo lakisääteisistä 
hoitovaatimuksista (SMR) ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista (GAEC). Näitä 
perusvaatimuksia olisi selvennettävä ja 
yksinkertaistettava viljelijöiden 
hallinnollisen taakan keventämiseksi. 
Komission on myös taattava 
jäsenvaltioille, että ne noudattavat 
kolmansien maiden kanssa tekemissään 
kauppasopimuksissa samantasoisia 
normeja, vaikka nämä sopimukset olisivat 
jo voimassa. Jos tätä tavoitetta ei 
saavuteta, kyseistä sopimusta on 
tarkistettava tai se on purettava.
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kasvien terveyttä ja eläinten hyvinvointia 
koskevien tavoitteiden kanssa 
parannetaan. Ehdollisuuden olisi 
sisällyttävä olennaisesti yhteisen 
maatalouspolitiikan 
ympäristöarkkitehtuuriin osana 
kunnianhimoisempien ympäristö- ja 
ilmastositoumusten perusskenaariota, ja 
ehdollisuutta olisi sovellettava kattavasti 
kaikkialla unionissa. Jos viljelijät eivät 
täytä näitä vaatimuksia, jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava tehokkaiden, 
oikeasuhteisten ja varoittavien 
seuraamusten soveltaminen 
[horisontaaliasetuksen] mukaisesti.

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

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

Or. en


