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Tarkistus 449
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. de

Tarkistus 450
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottavat huomioon SEUT-
sopimuksen 13 artiklan,

Or. en

Tarkistus 451
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 42 artiklan ja 43 artiklan 2 
kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 39 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan, 42 artiklan ja 43 artiklan 
2 kohdan,

Or. en
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Perustelu

Taataan kohtuullinen elintaso maatalousväestölle erityisesti lisäämällä maataloudessa 
työskentelevien henkeä kohti laskettuja tuloja.

Tarkistus 452
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää.

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden selviytymiskykyä ja 
tuottajahintojen parantamista, mukaan 
lukien taloudellinen, yhteiskunnallinen 
sekä ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
kestävyys, sekä autetaan vähentämään 
unionin lainsäädännöstä tuensaajille 
aiheutuvan hallinnollisen taakan määrää.
YMP:n uudistamisessa olisi otettava 
huomioon, että keskittäminen, 
tehostuminen, jatkuva tuotannon 
kasvaminen ja vientituotanto ovat 
aiheuttaneet vastakkaisia vaikutuksia 
ennustettuihin vaikutuksiin nähden: 
viljelijöiden katoaminen, kylien 
hylkääminen, riittämättömän tulotason 
lisääntyminen, maaseutuväestön 
ikääntyminen ja sukupolvenvaihdosten 
puute, kasvava velkaantuminen, 
ympäristöön liittyvät ongelmat, jne.
Tämän vuoksi olisi toteutettava yhteisen 
maatalouspolitiikan perusteellinen 
uudistus, jolla varmistetaan, että ruoan 
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tuotanto unionissa on pienten ja 
keskisuurten viljelijöiden käsissä ja että 
tehdään todellisia sitoumuksia 
ympäristöön ja ilmastonmuutoksen 
torjumiseen liittyen.

Or. es

Tarkistus 453
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää.

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi, markkinasuuntautunut
YMP, jolla edistetään maatalouden, 
metsätalouden ja maaseutualueiden 
uudenaikaistamista ja kestävyyttä, mukaan 
lukien taloudellinen, yhteiskunnallinen 
sekä ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
kestävyys, sekä autetaan vähentämään 
unionin lainsäädännöstä tuensaajille 
aiheutuvan hallinnollisen taakan määrää. 
Uuden politiikan olisi myös 
mahdollistettava yksinkertaistaminen 
tuensaajien kannalta ja taattava heille 
asianmukaiset tulot SEUT-sopimuksen 
39 artiklan b kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 454
Paolo De Castro, Giovanni La Via
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää.

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää. Uudella politiikalla on 
myös yksinkertaistettava menettelyjä 
edunsaajille ja taattava niille riittävät 
tulot.

Or. it

Tarkistus 455
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
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tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää.

tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää. Uudella YMP:llä olisi 
varmistettava yksinkertaistaminen 
kansallisella ja alueellisella tasolla sekä 
tilatasolla.

Or. ro

Tarkistus 456
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää.

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää. Uuden YMP:n olisi 
varmistettava todellinen 
yksinkertaistaminen kansallisella, 
alueellisella ja tilatasolla.
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Or. en

Tarkistus 457
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää.

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää. YMP:lle on varattava 
riittävästi määrärahoja, jotta se pystyy 
saavuttamaan nämä tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 458
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 



AM\1167703FI.docx 9/195 PE629.664v01-00

FI

sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää.

sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tulospainotteisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä keskittyen erityisesti 
tasapainoiseen aluekehitykseen, mukaan 
lukien taloudellinen, yhteiskunnallinen 
sekä ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
kestävyys, sekä autetaan vähentämään 
unionin lainsäädännöstä tuensaajille 
aiheutuvan hallinnollisen taakan määrää.

Or. en

Perustelu

YMP:n on tuettava kaikentyyppistä maataloutta kaikilla alueilla.

Tarkistus 459
Hilde Vautmans

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, puutarhatalouden,
metsätalouden ja maaseutualueiden 
uudenaikaistamista ja kestävyyttä, mukaan 
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yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää.

lukien taloudellinen, yhteiskunnallinen 
sekä ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
kestävyys, sekä autetaan vähentämään 
unionin lainsäädännöstä tuensaajille 
aiheutuvan hallinnollisen taakan määrää.

Or. en

Tarkistus 460
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää.

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä energiaan, 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
kestävyys, sekä autetaan vähentämään 
unionin lainsäädännöstä tuensaajille 
aiheutuvan hallinnollisen taakan määrää.

Or. hr

Tarkistus 461
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää.

(1) Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
osoitetussa komission 29 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassa tiedonannossa 
nimeltään Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus esitellään tulevan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat vuoden 2020 
jälkeen. Tavoitteena on muun muassa 
tuloshakuisempi YMP, jolla edistetään 
maatalouden, metsätalouden ja 
maaseutualueiden uudenaikaistamista ja 
kestävyyttä, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä toiminta, sekä autetaan 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää.

Or. fr

Tarkistus 462
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) YMP:lla on myös jatkossa 
keskeinen rooli Euroopan unionin 
alueellisessa ja sosiaalisessa 
yhteenkuuluvuudessa ja 
maaseutualueiden kehittämisessä, ja 
unionin kansalaisten omavaraisuus ja 
maaseutualueiden tuotantorakenne on 
pitkälti riippuvainen YMP:stä. Siksi on 
pyrittävä hillitsemään vaiheittain etenevää 
maataloustoiminnasta luopumista ja 
säilytettävä vahva ja riittävin 
määrärahoin varustettu YMP, jotta 
voidaan jatkaa maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemista ja lievittää 
maaseutualueiden väestökatoa ja ottaa 
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myös jatkossa huomioon ympäristöä, 
elintarviketurvallisuutta ja eläinten 
hyvinvointia koskevat kuluttajien 
vaatimukset. Kun otetaan huomioon 
lainsäädännön uusista vaatimuksista 
Euroopan unionin tuottajille aiheutuvat 
haasteet ja korkeammalle asetetut 
ympäristötavoitteet sekä nykyinen tilanne, 
jossa hinnat vaihtelevat ja unionin rajat 
ovat avoimemmat kolmansista maista 
peräisin olevalle tuonnille, on aiheellista 
säilyttää YMP:lle osoitetut määrärahat 
vähintään samalla tasolla kuin kaudella 
2014–2020.

Or. es

Tarkistus 463
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) YMP:lla on myös jatkossa 
keskeinen rooli Euroopan unionin 
maaseutualueiden kehittämisessä, ja 
unionin kansalaisten omavaraisuus on 
pitkälti riippuvainen YMP:stä. Siksi on 
pyrittävä hillitsemään vaiheittain etenevää 
maataloustoiminnasta luopumista ja 
säilytettävä vahva ja riittävin 
määrärahoin varustettu YMP, joka luo 
työpaikkoja, jotta voidaan lievittää 
maaseutualueiden työttömyyttä ja ottaa 
myös jatkossa huomioon ympäristöä, 
elintarviketurvallisuutta ja eläinten 
hyvinvointia koskevat kuluttajien 
vaatimukset. Kun otetaan huomioon 
lainsäädännön uusista vaatimuksista 
Euroopan unionin tuottajille aiheutuvat 
haasteet ja korkeammalle asetetut 
ympäristötavoitteet sekä nykyinen tilanne, 
jossa hinnat vaihtelevat ja unionin rajat 
ovat avoimemmat kolmansista maista 
peräisin olevalle tuonnille, on aiheellista 
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säilyttää YMP:lle osoitetut määrärahat 
vähintään samalla tasolla kuin kaudella 
2014–2020.

Or. es

Tarkistus 464
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Muistutetaan, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
39 artiklan mukaan yhteisen 
maatalouspolitiikan erityistavoitteena on:

1. lisätä maatalouden tuottavuutta 
edistämällä teknistä kehitystä ja 
varmistamalla, että tuotantotekijöitä, 
varsinkin työvoimaa, hyödynnetään 
parhaalla mahdollisella tavalla

2. taata maatalousväestölle kohtuullinen 
elintaso

3. vakauttaa maatalous- ja 
elintarvikemarkkinat

4. varmistaa elintarvikkeiden saatavuus ja

5. taata elintarvikkeiden kohtuulliset 
kuluttajahinnat.

Korostetaan, että EU:n yhteisen 
maatalouspolitiikan on palveltava aina 
ensisijaisesti edellä mainittua EU:n 
tavoitetta, samalla kun sillä pyritään 
saavuttamaan myös sellaiset EU:n 
tavoitteet, jotka koskevat kestävän 
maatalouden edistämistä, ympäristön ja 
luonnon säilyttämistä sekä alueellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
saavuttamista maaseudulla.

Or. en
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Perustelu

Meidän on pidettävä aina kiinni SEUT-sopimuksen 39 artiklassa määritetyistä YMP:n 
päätavoitteista ja tiedotettava asiasta.

Tarkistus 465
Manolis Kefalogiannis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Yhteisellä maatalouspolitiikalla on 
myös jatkossa keskeinen rooli Euroopan 
unionin maaseutualueiden 
kehittämisessä, ja unionin kansalaisten 
omavaraisuus on pitkälti riippuvainen 
YMP:sta. Siksi on pyrittävä hillitsemään 
vaiheittain etenevää 
maataloustoiminnasta luopumista ja 
säilytettävä vahva ja riittävin 
määrärahoin varustettu YMP, jotta 
voidaan lievittää maaseutualueiden 
väestökatoa ja ottaa myös jatkossa 
huomioon ympäristöä, 
elintarviketurvallisuutta ja eläinten 
hyvinvointia koskevat kuluttajien 
vaatimukset. Kun otetaan huomioon 
lainsäädännön uusista vaatimuksista 
Euroopan unionin tuottajille aiheutuvat 
haasteet ja korkeammalle asetetut 
ympäristötavoitteet sekä nykyinen tilanne, 
jossa hinnat vaihtelevat ja unionin rajat 
ovat avoimemmat kolmansista maista 
peräisin olevalle tuonnille, on aiheellista 
säilyttää YMP:lle osoitetut määrärahat 
vähintään samalla tasolla kuin kaudella 
2014–2020.

Or. en

Tarkistus 466
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Parlamentti piti monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista 
varoista 30 päivänä toukokuuta 2019 
antamassaan päätöslauselmassa 
valitettavana, että monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 2 päivänä 
toukokuuta 2018 annetun komission 
ehdotuksen suorana seurauksena on 
YMP:n määrärahojen väheneminen 
15 prosentilla, ja vastusti erityisesti 
leikkauksia, jotka vaikuttaisivat 
haitallisesti tämän politiikan 
ominaisluonteeseen ja tavoitteisiin. Se 
myös kyseenalaisti tässä yhteydessä 
ehdotuksen vähentää Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston määrärahoja 
tuntuvasti, yli 25 prosentilla.

Or. en

Tarkistus 467
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) On olennaisen tärkeää säilyttää 
YMP:lle kaudeksi 2021–2027 osoitettu 
kokonaisrahoitus 27 jäsenvaltion 
unionissa vähintään kauden 2014–2020 
talousarvion tasolla kiinteinä hintoina 
mitattuna.

Or. en

Tarkistus 468
Nicola Caputo
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
tuensaajien hallinnollista rasitetta. 
Tuloksellisuuteen perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla. Jotta toissijaisuusperiaatteen 
seurauksena ei olisi kuitenkaan YMP:n 
uudelleenkansallistaminen, tämän 
asetuksen on sisällettävä vahva Euroopan 
unionin normisto, jonka tarkoituksena on 
estää kilpailun vääristyminen ja taata 
syrjimätön kohtelu unionin viljelijöille 
koko EU:n alueella. Jäsenvaltioiden on 
myös varmistettava tuensaajien 
hallinnollisen rasitteen väheneminen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
noudattamassaan lähestymistavassa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä strategioihinsa selkeitä ja konkreettisia toimenpiteitä ja 
varotoimia, joita ne toteuttavat tuensaajien hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi. Lisäksi 
toissijaisuuden lisäämistä pidetään toivottavana, sillä se voisi tarjota viljelijöille enemmän 
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joustonvaraa. Se voisi myös auttaa karsimaan liiallista byrokratiaa. Samaan aikaan meidän 
on kuitenkin torjuttava tiukasti YMP:n uudelleenkansallistaminen.

Tarkistus 469
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
tuensaajien hallinnollista rasitetta. 
Tuloksellisuuteen perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja yhteiset 
vaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden olisi 
kannettava nykyistä enemmän vastuuta 
siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet ja 
saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla. Jotta toissijaisuusperiaatteen 
seurauksena ei olisi kuitenkaan YMP:n 
uudelleenkansallistaminen, tämän 
asetuksen on sisällettävä vahva Euroopan 
unionin normisto, jonka tarkoituksena on 
estää kilpailun vääristyminen ja taata 
syrjimätön kohtelu unionin viljelijöille 
koko EU:n alueella. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava tuensaajien hallinnollisen 
rasitteen väheneminen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi noudattamassaan 
lähestymistavassa.
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Or. en

Tarkistus 470
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin, kuten 
maatalousmaiden lisääntyvään 
keskittymiseen ja muun muassa suorien 
tukien keskittymiseen harvojen tuottajien 
käsiin, ja mahdollisuuksiin vastaamiseksi, 
on tarpeen virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, 
parantaa YMP:n toteuttamista unionin 
tavoitteiden mukaisesti sekä vähentää 
merkittävästi hallinnollista rasitetta. 
Kestävyyteen ja tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät laajemmassa, 
tasavertaisia toimintaedellytyksiä 
koskevassa yhteydessä. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla. Tämä on mahdollista vain, jos 
tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja 
käytössä on seurantajärjestelmä 
jäsenvaltioiden välisen vertailun 
mahdollistamiseksi, jotta voidaan taata, 
että YMP auttaa unionin tasolla 
vastaamaan ympäristöä, luonnon 
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monimuotoisuutta ja eläinten 
hyvinvointia koskeviin yhteiskunnallisiin 
vaatimuksiin.

Or. en

Tarkistus 471
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
tuensaajien ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja yhteiset 
vaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden olisi 
kannettava nykyistä enemmän vastuuta 
siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet ja
saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla. Jotta toissijaisuusperiaatteen 
seurauksena ei olisi kuitenkaan YMP:n 
uudelleenkansallistaminen, tämän 
asetuksen on sisällettävä vahva Euroopan 
unionin normisto, jonka tarkoituksena on 
estää kilpailun vääristyminen ja taata 
syrjimätön kohtelu unionin viljelijöille 
koko EU:n alueella.
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Or. en

Tarkistus 472
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla. Jotta toissijaisuusperiaatteen 
seurauksena ei olisi kuitenkaan YMP:n 
uudelleenkansallistaminen, tämän 
asetuksen on sisällettävä vahva Euroopan 
unionin normisto, jonka tarkoituksena on 
estää kilpailun vääristyminen ja taata 
syrjimätön kohtelu unionin viljelijöille ja 
metsänomistajille koko EU:n alueella.

Or. en

Tarkistus 473
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Manolis Kefalogiannis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
tuensaajien hallinnollista rasitetta. 
Tuloksellisuuteen perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja yhteiset 
vaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden olisi 
kannettava nykyistä enemmän vastuuta 
siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet ja 
saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla. Jotta toissijaisuusperiaatteen 
seurauksena ei olisi kuitenkaan YMP:n 
uudelleenkansallistaminen, tämän 
asetuksen on sisällettävä vahva Euroopan 
unionin normisto, jonka tarkoituksena on 
estää kilpailun vääristyminen ja taata 
syrjimätön kohtelu unionin viljelijöille 
koko EU:n alueella.

Or. en

Tarkistus 474
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
erityisesti lopullisten tuensaajien 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen varmistaen samalla, ettei 
YMP:n yhtenäisyyttä heikennetä,
mahdollistaa sen, että paikalliset olosuhteet 
ja paikalliset tarpeet voidaan ottaa 
paremmin huomioon ja tuki räätälöidään 
unionin tavoitteiden saavuttamiseksi 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaistaminen on toteutettava viljelijöiden hyväksi samalla, kun säilytetään yhteinen 
politiikka.

Tarkistus 475
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
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kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

kansallisen, alueellisen, paikallisen ja
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät samalla, kun 
varmistetaan alan poliittinen turvallisuus 
ja taloudellinen turva. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Or. ro

Tarkistus 476
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
viljelijöiden hallinnollista rasitetta. 
Tuloksellisuuteen perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
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kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät samalla, kun 
varmistetaan alan poliittinen varmuus ja 
taloudellinen turva. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 477
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen, 
maaseutu- ja tilatason kasvaviin
haasteisiin ja mahdollisuuksiin 
vastaamiseksi, on tarpeen parantaa YMP:n 
hallintoa, parantaa YMP:n toteuttamista 
unionin tavoitteiden mukaisesti sekä 
vähentää merkittävästi hallinnollista 
rasitetta. Tuloksellisuuteen perustuvassa 
YMP:ssa (’täytäntöönpanomalli’) unionin 
olisi havaittuihin haasteisiin 
vastaamiseksi vahvistettava politiikan 
yhteiset parametrit, kuten YMP:n ja 
maaseudun kehittämisen tavoitteet, kun 
taas jäsenvaltioiden olisi kannettava 
nykyistä enemmän vastuuta siitä, kuinka ne 
täyttävät tavoitteet ja saavuttavat yhteiset 
unionin ja kansalliset päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
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räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 478
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden 
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet 
ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n yhteiset tavoitteet ja 
vaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden olisi 
kannettava nykyistä enemmän vastuuta 
siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet, panevat 
täytäntöön YMP:n tukitoimet ja 
saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Or. fr

Tarkistus 479
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Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden
olisi kannettava nykyistä enemmän 
vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät 
tavoitteet ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

(2) Koska YMP:n on terävöitettävä 
toimiaan unionin, kansainvälisen, 
kansallisen, alueellisen, paikallisen ja 
tilatason ilmeisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen 
virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa 
YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden 
mukaisesti sekä vähentää merkittävästi 
hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen 
perustuvassa YMP:ssa 
(’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi 
vahvistettava politiikan perusparametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioille
olisi annettava nykyistä enemmän 
vapautta määrätä siitä, kuinka ne täyttävät 
tavoitteet ja saavuttavat päämäärät. 
Toissijaisuusperiaatteen laajempi 
soveltaminen mahdollistaa sen, että 
paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki 
räätälöidään unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 480
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Se, että käytetään yksinomaan 
unionin tasolla vahvistettuja yhteisiä 
määritelmiä, on aiheuttanut 
jäsenvaltioille tiettyjä vaikeuksia ottaa 
huomioon omat kansallisen, alueellisen ja 

(3) Jäsenvaltioille olisi annettava 
joustovaraa vahvistaa tietyt määritelmät 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan. Jotta 
voitaisiin varmistaa tasapuolinen kehys 
tavoitteille ja vaatimuksille ja tasapuoliset 
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paikallisen tason erityispiirteensä. 
Jäsenvaltioille olisi tämän vuoksi
annettava joustovaraa vahvistaa tietyt 
määritelmät YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan. Jotta voitaisiin 
varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla on 
kuitenkin vahvistettava tietty kehys, joka 
sisältää kyseisiin määritelmiin 
sisällytettävät tarpeelliset olennaiset 
osatekijät (’kehysmääritelmät’).

toimintaedellytykset, unionin tasolla on 
kuitenkin vahvistettava kyseisiin 
kehysmääritelmiin sisällytettävät 
tarpeelliset olennaiset osatekijät.

Or. es

Tarkistus 481
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Se, että käytetään yksinomaan 
unionin tasolla vahvistettuja yhteisiä 
määritelmiä, on aiheuttanut 
jäsenvaltioille tiettyjä vaikeuksia ottaa 
huomioon omat kansallisen, alueellisen ja 
paikallisen tason erityispiirteensä.
Jäsenvaltioille olisi tämän vuoksi annettava 
joustovaraa vahvistaa tietyt määritelmät 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan. Jotta 
voitaisiin varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla on 
kuitenkin vahvistettava tietty kehys, joka 
sisältää kyseisiin määritelmiin 
sisällytettävät tarpeelliset olennaiset 
osatekijät (’kehysmääritelmät’).

(3) Jäsenvaltioille olisi tämän vuoksi 
annettava tiettyä joustovaraa vahvistaa 
tietyt määritelmät YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan. Jotta voitaisiin 
varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla on 
kuitenkin vahvistettava tietty kehys, joka 
sisältää kyseisiin määritelmiin 
sisällytettävät tarpeelliset yhteiset
olennaiset osatekijät (’kehysmääritelmät’).

Or. en

Tarkistus 482
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Se, että käytetään yksinomaan 
unionin tasolla vahvistettuja yhteisiä 
määritelmiä, on aiheuttanut jäsenvaltioille 
tiettyjä vaikeuksia ottaa huomioon omat 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
erityispiirteensä. Jäsenvaltioille olisi tämän 
vuoksi annettava joustovaraa vahvistaa 
tietyt määritelmät YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan. Jotta voitaisiin 
varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla on 
kuitenkin vahvistettava tietty kehys, joka 
sisältää kyseisiin määritelmiin 
sisällytettävät tarpeelliset olennaiset 
osatekijät (’kehysmääritelmät’).

(3) Se, että käytetään yksinomaan 
unionin tasolla vahvistettuja yhteisiä 
määritelmiä, on aiheuttanut jäsenvaltioille 
tiettyjä vaikeuksia ottaa huomioon omat 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason
erityispiirteensä. Jäsenvaltioille olisi tämän 
vuoksi annettava joustovaraa vahvistaa 
tietyt määritelmät YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan. Jotta voitaisiin 
varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla on 
kuitenkin vahvistettava kehys, joka sisältää 
kyseisiin määritelmiin sisällytettävät 
tarpeelliset olennaiset osatekijät 
(’kehysmääritelmät’) sisämarkkinoiden 
vääristymisen estämiseksi.

Or. en

Tarkistus 483
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Se, että käytetään yksinomaan 
unionin tasolla vahvistettuja yhteisiä 
määritelmiä, on aiheuttanut jäsenvaltioille 
tiettyjä vaikeuksia ottaa huomioon omat 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
erityispiirteensä. Jäsenvaltioille olisi tämän 
vuoksi annettava joustovaraa vahvistaa 
tietyt määritelmät YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan. Jotta voitaisiin 
varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla on 
kuitenkin vahvistettava tietty kehys, joka 
sisältää kyseisiin määritelmiin 
sisällytettävät tarpeelliset olennaiset 
osatekijät (’kehysmääritelmät’).

(3) Se, että käytetään yksinomaan 
unionin tasolla vahvistettuja yhteisiä 
määritelmiä, on aiheuttanut jäsenvaltioille 
tiettyjä vaikeuksia ottaa huomioon omat 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
erityispiirteensä. Jäsenvaltioille olisi tämän 
vuoksi annettava joustovaraa vahvistaa 
tietyt määritelmät YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan. Jotta voitaisiin 
varmistaa tasapuoliset taloudelliset, 
ekologiset ja sosiaaliset
toimintaedellytykset, unionin tasolla on 
kuitenkin vahvistettava tietty kehys, joka 
sisältää kyseisiin määritelmiin 
sisällytettävät tarpeelliset olennaiset 



AM\1167703FI.docx 29/195 PE629.664v01-00

FI

osatekijät (’kehysmääritelmät’).

Or. en

Tarkistus 484
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Se, että käytetään yksinomaan 
unionin tasolla vahvistettuja yhteisiä 
määritelmiä, on aiheuttanut jäsenvaltioille 
tiettyjä vaikeuksia ottaa huomioon omat 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
erityispiirteensä. Jäsenvaltioille olisi tämän 
vuoksi annettava joustovaraa vahvistaa 
tietyt määritelmät YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan. Jotta voitaisiin 
varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla on 
kuitenkin vahvistettava tietty kehys, joka 
sisältää kyseisiin määritelmiin 
sisällytettävät tarpeelliset olennaiset 
osatekijät (’kehysmääritelmät’).

(3) Se, että käytetään yksinomaan 
unionin tasolla vahvistettuja yhteisiä 
määritelmiä, on aiheuttanut jäsenvaltioille 
tiettyjä vaikeuksia ottaa huomioon omat 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason
erityispiirteensä. Jäsenvaltioille olisi tämän 
vuoksi annettava suuri joustovara
vahvistaa tietyt määritelmät YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan. Jotta voitaisiin 
varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla on 
kuitenkin vahvistettava tietty kehys, joka 
sisältää kyseisiin määritelmiin 
sisällytettävät tarpeelliset olennaiset 
osatekijät (’kehysmääritelmät’).

Or. ro

Tarkistus 485
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Se, että käytetään yksinomaan 
unionin tasolla vahvistettuja yhteisiä 
määritelmiä, on aiheuttanut jäsenvaltioille 
tiettyjä vaikeuksia ottaa huomioon omat 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
erityispiirteensä. Jäsenvaltioille olisi tämän 
vuoksi annettava joustovaraa vahvistaa 

(3) Se, että käytetään joitakin
yksinomaan unionin tasolla vahvistettuja 
yhteisiä määritelmiä, on aiheuttanut 
jäsenvaltioille tiettyjä vaikeuksia ottaa 
huomioon omat kansallisen, alueellisen ja 
paikallisen tason erityispiirteensä. 
Jäsenvaltioille olisi tämän vuoksi annettava 
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tietyt määritelmät YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan. Jotta voitaisiin 
varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla on 
kuitenkin vahvistettava tietty kehys, joka 
sisältää kyseisiin määritelmiin 
sisällytettävät tarpeelliset olennaiset 
osatekijät (’kehysmääritelmät’).

joustovaraa vahvistaa tietyt määritelmät 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan. Jotta 
voitaisiin varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset, unionin tasolla on 
kuitenkin vahvistettava tietty kehys, joka 
sisältää kyseisiin määritelmiin 
sisällytettävät tarpeelliset olennaiset 
osatekijät (’kehysmääritelmät’).

Or. en

Tarkistus 486
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Naisten ja miesten välinen tasa-
arvo on yksi EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
keskeisistä tavoitteista; siksi yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan on sisällyttävä 
sukupuolten välinen tasa-arvo.

Or. es

Tarkistus 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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 

(4) ’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.
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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.

Or. fr

Tarkistus 488
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
maaseudun agroekologisten 
tuotantojärjestelmien kunnossapito ja
yhteiskuntarakenne. Jotta paikalliset 
olosuhteet voidaan ottaa huomioon, 
jäsenvaltioiden olisi YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan vahvistettava 
maataloustoiminnan määritelmät unionin 
velvoitteiden, kuten kestävän kehityksen 
tavoitteiden sekä ilmastoa ja luonnon 
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monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden, 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 489
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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 toimien samalla EU:n 
laajuisen kehysmääritelmän puitteissa.

Or. en

Perustelu

YMP:n on pysyttävä yhteisenä politiikkana, jotta voidaan turvata sen jatkuvuus.

Tarkistus 490
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Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

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 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.

Or. en

Tarkistus 491
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 

(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
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Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei. 
Yksinkertaistamistavoitteen mukaisesti 
kehysmääritelmissä olisi vältettävä 
lisätaakkaa tai maanviljelijöiden kannalta 
epärealistisia maatalouteen tai talouteen 
liittyviä vaatimuksia.

Or. it

Tarkistus 492
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 

(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
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jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
yksinomaan laiduntaa tai olla 
laiduntamatta tai jotka voivat tuottaa 
rehua, riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei. 
Kehyksessä olisi otettava huomioon 
yksinkertaistamistavoite ja vältettävä 
aiheuttamasta viljelijöille lisärasitusta tai 
epärealistisia maatalouteen liittyviä tai 
taloudellisia vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 493
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei. 
Keskeisenä tavoitteena olisi oltava YMP:n 
yksinkertaistaminen sen varmistamiseksi, 
että viljelijöiden hallinnollinen rasite ei 
lisäänny.

Or. ro

Tarkistus 494
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei. YMP:n 
yksinkertaistamistavoitteen olisi oltava 
keskeisessä asemassa, jotta varmistetaan, 
ettei viljelijöille aiheudu lisärasitusta.

Or. en

Tarkistus 495
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

(5) Olisi vahvistettava selkeä
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien, muiden nurmirehukasvien, 
pensaiden ja puiden tai pienialaisten 
maiseman osien, joita ei käytetä 
rehuntuotantoon, ohella muitakin lajeja, 
joita voidaan laiduntaa tai jotka voivat 
tuottaa rehua, riippumatta siitä, 
käytetäänkö niitä tosiasialliseen tuotantoon 
vai ei.

Or. de

Tarkistus 496
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
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(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää unionin yhteisiä keskeisiä 
osatekijöitä ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus ja 
eurooppalaisten maanviljelijöiden 
yhdenvertainen kohtelu, rajoittamatta 
kuitenkaan jäsenvaltioita unionin 
tavoitteiden saavuttamisessa. Asiaan 
liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

Or. fr

Tarkistus 497
Maria Lidia Senra Rodríguez
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(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon kuten myös 
taimitarhat. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, kuten myös pensas-
ja puuvaroja kuten tammenterhot tai 
kastanjat, joita voidaan laiduntaa tai jotka 
voivat tuottaa rehua.

Or. es

Tarkistus 498
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Estefanía Torres Martínez
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(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa ja perinteisten 
käytäntöjensä mukaisesti. Peltoalan 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat kattaa eri 
tuotantomuotoja, kuten peltometsäviljely ja 
peltoalat, joilla on pensaita ja puita, ja 
siten, että mukana on oltava kesantoaloja 
tukitoimien tuotannosta irrotetun luonteen 
varmistamiseksi. Pysyvien viljelykasvien 
kehysmääritelmän olisi sisällettävä sekä 
alat, joita käytetään tosiasiallisesti 
tuotantoon että alat, joita ei käytetä 
tosiasiallisesti tuotantoon, kuten myös 
taimitarhat ja lyhytkiertoinen energiapuu, 
jotka jäsenvaltioiden on määriteltävä. 
Pysyvän nurmen kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
määritellä lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tarjota ravintoa 
pölyttäjille tai tuottaa rehua, riippumatta 
siitä, käytetäänkö niitä tosiasialliseen 
tuotantoon vai ei.

Or. en

Perustelu

Pysyvän nurmen suojelu on tietyillä alueilla riippuvainen perinteisistä käytännöistä.

Tarkistus 499
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(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

(5) Olisi vahvistettava
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa ja perinteisten 
käytäntöjensä mukaisesti. Peltoalan 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat kattaa eri 
tuotantomuotoja, kuten peltometsäviljely ja 
peltoalat, joilla on pensaita ja puita, ja 
siten, että mukana on oltava kesantoaloja 
tukitoimien tuotannosta irrotetun luonteen 
varmistamiseksi. Pysyvien viljelykasvien 
kehysmääritelmän olisi sisällettävä sekä 
alat, joita käytetään tosiasiallisesti 
tuotantoon että alat, joita ei käytetä 
tosiasiallisesti tuotantoon, kuten myös 
taimitarhat ja lyhytkiertoinen energiapuu, 
jotka jäsenvaltioiden on määriteltävä. 
Pysyvän nurmen kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
määritellä lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

Or. en

Tarkistus 500
Mairead McGuinness
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 
oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa ja perinteisten 
käytäntöjensä mukaisesti. Peltoalan 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat kattaa eri 
tuotantomuotoja, kuten peltometsäviljely ja 
peltoalat, joilla on pensaita ja puita, ja 
siten, että mukana on oltava kesantoaloja 
tukitoimien tuotannosta irrotetun luonteen 
varmistamiseksi. Pysyvien viljelykasvien 
kehysmääritelmän olisi sisällettävä sekä 
alat, joita käytetään tosiasiallisesti 
tuotantoon että alat, joita ei käytetä 
tosiasiallisesti tuotantoon, kuten myös 
taimitarhat ja lyhytkiertoinen energiapuu, 
jotka jäsenvaltioiden on määriteltävä. 
Pysyvän nurmen kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
määritellä lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, 
riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

Or. en

Tarkistus 501
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Maaseuturahaston ja Euroopan 
horisontti -ohjelman välisellä synergialla 
olisi kannustettava siihen, että 
maaseuturahasto käyttää parhaalla 
mahdollisella tavalla tutkimuksen ja 
innovoinnin tuloksia, erityisesti niitä, jotka 
perustuvat Euroopan horisontti -
ohjelmasta ja maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä käsittelevästä eurooppalaisesta 
innovaatiokumppanuudesta rahoitettaviin 
hankkeisiin ja johtavat innovaatioihin 
maatalousalalla ja maaseutualueilla.

(6) Maaseuturahaston ja Euroopan 
horisontti -ohjelman välisellä synergialla 
olisi kannustettava siihen, että 
maaseuturahasto käyttää parhaalla 
mahdollisella tavalla tutkimuksen ja 
innovoinnin tuloksia, erityisesti niitä, jotka 
perustuvat Euroopan horisontti -ohjelman 
klustereista ”Elintarvikehuolto ja 
luonnonvarat” sekä ”Osallisuutta 
edistävä ja turvallinen yhteiskunta 
katastrofitilanteisiin liittyvä selviytymis- ja 
palautumiskyky mukaan luettuna” ja 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevästä eurooppalaisesta 
innovaatiokumppanuudesta rahoitettaviin 
hankkeisiin ja johtavat innovaatioihin 
maatalousalalla ja maaseutualueilla 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 502
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Maaseuturahaston ja Euroopan 
horisontti -ohjelman välisellä synergialla 
olisi kannustettava siihen, että 
maaseuturahasto käyttää parhaalla 
mahdollisella tavalla tutkimuksen ja 
innovoinnin tuloksia, erityisesti niitä, jotka 
perustuvat Euroopan horisontti -ohjelmasta 
ja maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevästä eurooppalaisesta 
innovaatiokumppanuudesta rahoitettaviin 
hankkeisiin ja johtavat innovaatioihin 
maatalousalalla ja maaseutualueilla.

(6) Maaseuturahaston ja Euroopan 
horisontti -ohjelman välisellä synergialla 
olisi kannustettava siihen, että 
maaseuturahasto käyttää parhaalla 
mahdollisella tavalla tutkimuksen ja 
innovoinnin tuloksia, erityisesti niitä, jotka 
perustuvat Euroopan horisontti -ohjelmasta 
ja maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevästä eurooppalaisesta 
innovaatiokumppanuudesta rahoitettaviin 
hankkeisiin ja johtavat innovaatioihin 
maatalousalalla ja maaseutualueilla, jotta 
varmistetaan huipputeknologian 
saatavuus maanviljelijöille.
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Or. ro

Tarkistus 503
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Maaseuturahaston ja Euroopan 
horisontti -ohjelman välisellä synergialla 
olisi kannustettava siihen, että 
maaseuturahasto käyttää parhaalla 
mahdollisella tavalla tutkimuksen ja 
innovoinnin tuloksia, erityisesti niitä, jotka 
perustuvat Euroopan horisontti -ohjelmasta 
ja maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevästä eurooppalaisesta 
innovaatiokumppanuudesta rahoitettaviin 
hankkeisiin ja johtavat innovaatioihin 
maatalousalalla ja maaseutualueilla.

(6) Maaseuturahaston ja Euroopan 
horisontti -ohjelman välisellä synergialla 
olisi kannustettava siihen, että 
maaseuturahasto käyttää parhaalla 
mahdollisella tavalla tutkimuksen ja 
innovoinnin tuloksia, erityisesti niitä, jotka 
perustuvat Euroopan horisontti -ohjelmasta 
ja maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevästä eurooppalaisesta 
innovaatiokumppanuudesta rahoitettaviin 
hankkeisiin ja johtavat suoraan 
myönteisesti vaikuttaviin innovaatioihin 
maatalousalalla ja maaseutualueilla.

Or. it

Tarkistus 504
Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Maaseuturahaston ja Euroopan 
horisontti -ohjelman välisellä synergialla 
olisi kannustettava siihen, että 
maaseuturahasto käyttää parhaalla 
mahdollisella tavalla tutkimuksen ja 
innovoinnin tuloksia, erityisesti niitä, jotka 
perustuvat Euroopan horisontti -ohjelmasta 
ja maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevästä eurooppalaisesta 
innovaatiokumppanuudesta rahoitettaviin 
hankkeisiin ja johtavat innovaatioihin 

(6) Maaseuturahaston ja Euroopan 
horisontti -ohjelman välisellä synergialla 
olisi kannustettava siihen, että 
maaseuturahasto käyttää parhaalla 
mahdollisella tavalla tutkimuksen ja 
innovoinnin tuloksia, erityisesti niitä, jotka 
perustuvat Euroopan horisontti -ohjelmasta 
ja maatalouden tuottavuutta ja ympäristön
kestävyyttä käsittelevästä eurooppalaisesta 
innovaatiokumppanuudesta rahoitettaviin 
hankkeisiin ja johtavat innovaatioihin 
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maatalousalalla ja maaseutualueilla. maatalousalalla ja maaseutualueilla.

Or. en

Perustelu

Ympäristön kestävyyden on oltava yhdenvertaisessa asemassa maatalouden tuottavuuden 
edistämisen kanssa.

Tarkistus 505
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa 
oikeusvarmuus sen suhteen, että tukea 
maksetaan maatalousmaalle, joka on 
viljelijän käytössä ja jolla harjoitetaan 
maataloustoimintaa, tukikelpoiselle 
hehtaarille olisi vahvistettava 
kehysmääritelmä, jossa esitetään olennaiset 
osatekijät. Kaksinkertaisten 
maksuvaatimusten välttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi erityisesti 
vahvistettava edellytykset sen 
määrittämiseksi, onko maa viljelijän 
käytössä. Koska maatalousmaata voidaan 
käyttää satunnaisesti ja tilapäisesti 
sellaiseen toimintaan, joka ei ole 
yksinomaan maatalouden harjoittamista, ja 
ottaen huomioon mahdollisuus 
monipuolistaa maatilojen tuloja tietyillä 
maatalouden ulkopuolisilla toiminnoilla 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
edellytykset, joilla myös muuhun kuin 
maataloustoimintaan käytettäviä aloja 
pidetään tukikelpoisina hehtaareina.

(7) Jotta voidaan varmistaa 
oikeusvarmuus sen suhteen, että tukea 
maksetaan maatalousmaalle, joka on 
viljelijän käytössä ja jolla harjoitetaan 
maataloustoimintaa, tukikelpoiselle 
hehtaarille olisi vahvistettava 
kehysmääritelmä, jossa esitetään olennaiset 
osatekijät, ja samalla jäsenvaltioille olisi 
annettava oikeus ottaa huomioon tilojen 
maatalousmaiden maisemapiirteiden 
osatekijät tukikelpoisilla hehtaareilla. 
Kaksinkertaisten maksuvaatimusten 
välttämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
erityisesti vahvistettava edellytykset sen 
määrittämiseksi, onko maa viljelijän 
käytössä. Koska maatalousmaata voidaan 
käyttää satunnaisesti ja tilapäisesti 
sellaiseen toimintaan, joka ei ole
yksinomaan maatalouden harjoittamista, ja 
ottaen huomioon mahdollisuus 
monipuolistaa maatilojen tuloja tietyillä 
maatalouden ulkopuolisilla toiminnoilla 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
edellytykset, joilla myös muuhun kuin 
maataloustoimintaan käytettäviä aloja 
pidetään tukikelpoisina hehtaareina. Kun 
otetaan huomioon tukikelpoisen 
maatalousmaan mahdollinen laiton 
maankäyttö, jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus katsoa tietyt laittomasti 
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viljellyt pinta-alat tukikelvottomiksi, 
erityisesti tapauksessa, jossa oikeuden 
lopullisessa päätöksessä todetaan, että 
ilmoittajan maa on otettu laittomasti 
haltuun.

Or. fr

Tarkistus 506
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa 
oikeusvarmuus sen suhteen, että tukea 
maksetaan maatalousmaalle, joka on 
viljelijän käytössä ja jolla harjoitetaan 
maataloustoimintaa, tukikelpoiselle 
hehtaarille olisi vahvistettava 
kehysmääritelmä, jossa esitetään olennaiset 
osatekijät. Kaksinkertaisten 
maksuvaatimusten välttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi erityisesti 
vahvistettava edellytykset sen 
määrittämiseksi, onko maa viljelijän 
käytössä. Koska maatalousmaata voidaan 
käyttää satunnaisesti ja tilapäisesti 
sellaiseen toimintaan, joka ei ole 
yksinomaan maatalouden harjoittamista, 
ja ottaen huomioon mahdollisuus 
monipuolistaa maatilojen tuloja tietyillä 
maatalouden ulkopuolisilla toiminnoilla 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
edellytykset, joilla myös muuhun kuin 
maataloustoimintaan käytettäviä aloja 
pidetään tukikelpoisina hehtaareina.

(7) Jotta voidaan varmistaa 
oikeusvarmuus sen suhteen, että tukea 
maksetaan maatalousmaalle, joka on 
viljelijän käytössä ja jolla harjoitetaan 
maataloustoimintaa, tukikelpoiselle 
hehtaarille olisi vahvistettava 
kehysmääritelmä, jossa esitetään olennaiset 
osatekijät. Kaksinkertaisten 
maksuvaatimusten välttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi erityisesti 
vahvistettava edellytykset sen 
määrittämiseksi, onko maa viljelijän 
käytössä.

Or. es

Tarkistus 507
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa 
oikeusvarmuus sen suhteen, että tukea 
maksetaan maatalousmaalle, joka on 
viljelijän käytössä ja jolla harjoitetaan 
maataloustoimintaa, tukikelpoiselle 
hehtaarille olisi vahvistettava 
kehysmääritelmä, jossa esitetään olennaiset 
osatekijät. Kaksinkertaisten 
maksuvaatimusten välttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi erityisesti 
vahvistettava edellytykset sen 
määrittämiseksi, onko maa viljelijän 
käytössä. Koska maatalousmaata voidaan 
käyttää satunnaisesti ja tilapäisesti 
sellaiseen toimintaan, joka ei ole 
yksinomaan maatalouden harjoittamista, ja 
ottaen huomioon mahdollisuus 
monipuolistaa maatilojen tuloja tietyillä 
maatalouden ulkopuolisilla toiminnoilla 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
edellytykset, joilla myös muuhun kuin 
maataloustoimintaan käytettäviä aloja 
pidetään tukikelpoisina hehtaareina.

(7) Jotta voidaan varmistaa 
oikeusvarmuus sen suhteen, että tukea 
maksetaan maatalousmaalle, joka on 
viljelijän käytössä ja jolla harjoitetaan 
maataloustoimintaa, tukikelpoiselle 
hehtaarille olisi vahvistettava 
kehysmääritelmä, jossa esitetään olennaiset 
osatekijät. Kaksinkertaisten 
maksuvaatimusten välttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi erityisesti 
vahvistettava edellytykset sen 
määrittämiseksi, onko maa viljelijän 
käytössä. Koska maatalousmaata voidaan 
käyttää satunnaisesti ja tilapäisesti 
sellaiseen toimintaan, joka ei ole 
yksinomaan maatalouden harjoittamista, ja 
ottaen huomioon mahdollisuus 
monipuolistaa maatilojen tuloja tietyillä 
maatalouden ulkopuolisilla toiminnoilla 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
edellytykset, joilla myös muuhun kuin 
maataloustoimintaan käytettäviä aloja 
pidetään tukikelpoisina hehtaareina. 
Komission olisi katsottava viitevuodeksi 
viimeisin tai merkittävin jäsenvaltioiden 
ilmoittama vuosi niiden ilmoittaman 
tukikelpoisten hehtaarien 
kokonaismäärän osalta.

Or. ro

Tarkistus 508
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa 
oikeusvarmuus sen suhteen, että tukea 
maksetaan maatalousmaalle, joka on 

(7) Jotta voidaan varmistaa 
oikeusvarmuus sen suhteen, että tukea 
maksetaan maatalousmaalle, joka on 
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viljelijän käytössä ja jolla harjoitetaan 
maataloustoimintaa, tukikelpoiselle 
hehtaarille olisi vahvistettava 
kehysmääritelmä, jossa esitetään olennaiset 
osatekijät. Kaksinkertaisten 
maksuvaatimusten välttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi erityisesti 
vahvistettava edellytykset sen 
määrittämiseksi, onko maa viljelijän 
käytössä. Koska maatalousmaata voidaan 
käyttää satunnaisesti ja tilapäisesti 
sellaiseen toimintaan, joka ei ole 
yksinomaan maatalouden harjoittamista, ja 
ottaen huomioon mahdollisuus 
monipuolistaa maatilojen tuloja tietyillä 
maatalouden ulkopuolisilla toiminnoilla 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
edellytykset, joilla myös muuhun kuin 
maataloustoimintaan käytettäviä aloja 
pidetään tukikelpoisina hehtaareina.

viljelijän käytössä ja jolla harjoitetaan 
maataloustoimintaa, tukikelpoiselle 
hehtaarille olisi vahvistettava 
kehysmääritelmä, jossa esitetään olennaiset 
osatekijät. Kaksinkertaisten 
maksuvaatimusten välttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi erityisesti 
vahvistettava edellytykset sen 
määrittämiseksi, onko maa viljelijän 
käytössä. Koska maatalousmaata voidaan 
käyttää satunnaisesti ja tilapäisesti 
sellaiseen toimintaan, joka ei ole 
yksinomaan maatalouden harjoittamista, ja 
ottaen huomioon mahdollisuus 
monipuolistaa maatilojen tuloja tietyillä 
maatalouden ulkopuolisilla toiminnoilla 
edellyttäen, että ne eivät heikennä 
maatalouden kapasiteettia tai 
luontotekijöitä, jäsenvaltioiden olisi 
vahvistettava edellytykset, joilla 
maataloustoiminnan lisäksi myös muuhun 
kestävään toimintaan käytettäviä aloja 
pidetään tukikelpoisina hehtaareina.

Or. en

Tarkistus 509
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa 
oikeusvarmuus sen suhteen, että tukea 
maksetaan maatalousmaalle, joka on 
viljelijän käytössä ja jolla harjoitetaan 
maataloustoimintaa, tukikelpoiselle 
hehtaarille olisi vahvistettava 
kehysmääritelmä, jossa esitetään olennaiset 
osatekijät. Kaksinkertaisten 
maksuvaatimusten välttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi erityisesti 
vahvistettava edellytykset sen 
määrittämiseksi, onko maa viljelijän 
käytössä. Koska maatalousmaata voidaan 

(7) Jotta voidaan varmistaa 
oikeusvarmuus sen suhteen, että tukea 
maksetaan maatalousmaalle, joka on 
viljelijän käytössä ja jolla harjoitetaan 
maataloustoimintaa, tukikelpoiselle 
hehtaarille olisi vahvistettava 
kehysmääritelmä, jossa esitetään olennaiset 
osatekijät. Kaksinkertaisten 
maksuvaatimusten välttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi erityisesti 
vahvistettava edellytykset sen 
määrittämiseksi, onko maa viljelijän 
käytössä. Koska maatalousmaata voidaan 
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käyttää satunnaisesti ja tilapäisesti 
sellaiseen toimintaan, joka ei ole 
yksinomaan maatalouden harjoittamista, ja 
ottaen huomioon mahdollisuus 
monipuolistaa maatilojen tuloja tietyillä 
maatalouden ulkopuolisilla toiminnoilla 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
edellytykset, joilla myös muuhun kuin 
maataloustoimintaan käytettäviä aloja 
pidetään tukikelpoisina hehtaareina.

käyttää satunnaisesti ja tilapäisesti 
sellaiseen toimintaan, joka ei ole 
yksinomaan maatalouden harjoittamista, ja 
ottaen huomioon mahdollisuus 
monipuolistaa maatilojen tuloja tietyillä 
maatalouden ulkopuolisilla toiminnoilla 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
edellytykset, joilla myös muuhun kuin 
maataloustoimintaan käytettäviä aloja 
pidetään tukikelpoisina hehtaareina 
tilapäisesti ja enintään tietyn 
prosenttiosuuden osalta tukikelpoisesta 
maasta.

Or. en

Tarkistus 510
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kun kyseessä ovat hampun 
tuotantoon käytettävät alat, sellaisten 
siemenlajikkeiden käytön, joiden 
tetrahydrokannabinolipitoisuus on alle 
0,2 prosenttia, olisi oltava osa 
tukikelpoisen hehtaarin määritelmää 
kansanterveyden suojelemiseksi ja 
johdonmukaisuuden säilyttämiseksi 
muiden säädösten kanssa.

(8) Kun kyseessä ovat hampun 
tuotantoon käytettävät alat, sellaisten 
siemenlajikkeiden käytön, joiden 
tetrahydrokannabinolipitoisuus on alle 
0,5 prosenttia, olisi oltava osa 
tukikelpoisen hehtaarin määritelmää 
kansanterveyden suojelemiseksi ja 
johdonmukaisuuden säilyttämiseksi 
muiden säädösten kanssa.

Or. en

Perustelu

Tetrahydrokannabinolipitoisuuden alhaisempi raja-arvo Euroopassa rajoittaa 
eurooppalaisten viljelijöiden käytettävissä olevaa lajikevalikoimaa.

Sovellettava 0,2 prosentin raja-arvo aiheuttaa hamppua käyttävälle elintarviketeollisuudelle 
Euroopassa merkittävää kilpailuhaittaa verrattuna Pohjois-Amerikan ja Aasian tuottajiin 
(0,3–1 prosenttia).
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Euroopan unionissa käytettiin kansainvälisesti hyväksyttyä 0,3 prosentin raja-arvoa 
vuoteen 1999 saakka. Sen jälkeen raja-arvo alennettiin 0,3 prosentista 0,2 prosenttiin. Raja-
arvon palauttaminen 0,3 prosenttiin tai sen nostaminen 0,5 prosenttiin parantaisi 
merkittävästi kasvituotteiden laatua ja lisäisi niiden määrää.

Tarkistus 511
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kun kyseessä ovat hampun 
tuotantoon käytettävät alat, sellaisten 
siemenlajikkeiden käytön, joiden 
tetrahydrokannabinolipitoisuus on alle 
0,2 prosenttia, olisi oltava osa 
tukikelpoisen hehtaarin määritelmää 
kansanterveyden suojelemiseksi ja 
johdonmukaisuuden säilyttämiseksi 
muiden säädösten kanssa.

(8) Kun kyseessä ovat hampun 
tuotantoon käytettävät alat, sellaisten 
siemenlajikkeiden käytön, joiden 
tetrahydrokannabinolipitoisuus on alle 
0,3 prosenttia, olisi oltava osa 
tukikelpoisen hehtaarin määritelmää 
kansanterveyden suojelemiseksi ja 
johdonmukaisuuden säilyttämiseksi 
muiden säädösten kanssa.

Or. it

Tarkistus 512
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi ja suorien 
tukien oikeudenmukaisen jakautumisen 
takaamiseksi kohdennettava tosiasiallisille 
viljelijöille. Jotta unionin tasolla voitaisiin 
varmistaa vahva yhteinen lähestymistapa 
tällaiseen tuen kohdentamiseen, 
tosiasialliselle viljelijälle olisi vahvistettava 
kehysmääritelmä, jossa esitetään yhteiset
osatekijät. Tämän määritelmän olisi 
perustuttava todelliseen ja toimivaan 
maataloustoimintaan edellyttäen, että sillä 
tarkoitetaan aktiiviviljelijöitä, jotka 
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tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

tuottavat rehuja, kuituja ja uusiutuvaa 
energiaa – ja jotka edistävät maataloutta 
ja tuottavat julkisia hyödykkeitä ja 
kasvua. Jäsenvaltioiden olisi tämän 
kehyksen perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta. 
Kehysmääritelmän on joka tapauksessa 
autettava säilyttämään Euroopan 
unionissa käytössä oleva 
perheviljelymalli, ja kehysmääritelmän on 
perustuttava aitoon maataloustoimintaan.

Or. en

Tarkistus 513
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
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tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Yhteisöistä, jotka jätetään suorien tukien
ulkopuolelle, on kuitenkin laadittava 
yhteinen negatiivinen luettelo samalla 
tavalla kuin asetuksen N:o 1307/2013/EU 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
luettelossa. Määritelmän ulkopuolelle ei 
saisi jättää tukea sellaisille useampaa 
toimintaa harjoittaville viljelijöille, jotka 
harjoittavat aktiivisen maatalouden lisäksi 
myös muuta kuin maataloutta maatilansa 
ulkopuolella, sillä tällaisten viljelijöiden 
monimuotoinen toiminta usein vahvistaa 
maaseutualueiden sosioekonomista 
rakennetta. Kehysmääritelmän on joka 
tapauksessa autettava säilyttämään 
Euroopan unionissa käytössä oleva 
perheviljelymalli, ja kehysmääritelmän on 
perustuttava aitoon maataloustoimintaan.

Or. en

Perustelu

Lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai 
vapaa-ajan alueita ei edelleenkään pidä hyväksyä suorien tukien saajiksi.

Tarkistus 514
Tom Vandenkendelaere

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi ja suorien 
tukien oikeudenmukaisen jakautumisen 
takaamiseksi kohdennettava tosiasiallisille 
viljelijöille. Jotta unionin tasolla voitaisiin 
varmistaa yhteinen lähestymistapa 
tällaiseen tuen kohdentamiseen, 
tosiasialliselle viljelijälle olisi vahvistettava 
kehysmääritelmä, jossa esitetään yhteiset
osatekijät. Jäsenvaltioiden olisi tämän 
kehyksen perusteella määriteltävä YMP:n 
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ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta. 
Kehysmääritelmän olisi joka tapauksessa 
autettava säilyttämään Euroopan 
unionissa käytössä oleva 
perheviljelymalli, ja määritelmän olisi 
perustuttava tämän asetuksen 4 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa määriteltyyn 
aitoon maataloustoimintaan.

Or. nl

Tarkistus 515
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi ja suorien 
tukien oikeudenmukaisen jakautumisen 
takaamiseksi kohdennettava tosiasiallisille 
viljelijöille. Jotta unionin tasolla voitaisiin 
varmistaa yhteinen lähestymistapa 
tällaiseen tuen kohdentamiseen, 
tosiasialliselle viljelijälle olisi vahvistettava 
kehysmääritelmä, jossa esitetään yhteiset
osatekijät. Jäsenvaltioiden olisi tämän 
kehyksen perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
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tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta. 
Kehysmääritelmän on joka tapauksessa 
autettava säilyttämään Euroopan 
unionissa käytössä oleva 
perheviljelymalli, ja kehysmääritelmän on 
perustuttava 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti selkeästi 
määriteltyyn maataloustoimintaan.

Or. en

Perustelu

Suorien tukien kohdentaminen tosiasiallisille viljelijöille, joilla on selkeä yhteys 
maataloustoimintaan, on oikeudenmukaisin ratkaisu, kun jaetaan uudelleen tukia Euroopan 
maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto).

Tarkistus 516
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi ja suorien 
tukien oikeudenmukaisen jakautumisen 
takaamiseksi kohdennettava tosiasiallisille 
viljelijöille. Jotta unionin tasolla voitaisiin 
varmistaa yhteinen lähestymistapa 
tällaiseen tuen kohdentamiseen, 
tosiasialliselle viljelijälle olisi vahvistettava 
kehysmääritelmä, jossa esitetään yhteiset
osatekijät. Jäsenvaltioiden olisi tämän 
kehyksen perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
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Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta. 
Kehysmääritelmän on joka tapauksessa 
autettava säilyttämään Euroopan 
unionissa käytössä oleva 
perheviljelymalli, ja kehysmääritelmän on 
perustuttava 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti selkeästi 
määriteltyyn maataloustoimintaan.

Or. en

Perustelu

EU:n tasolla olisi sovittava ja esitettävä YMP:n yhteisiä osia koskevat määritelmät, mutta 
niihin olisi sisällyttävä riittävästi joustoa, jotta ne voidaan hienosäätää jäsenvaltioissa.

Tarkistus 517
Beata Gosiewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 

(9) YMP:n tuloksellisuuden 
parantamiseksi jäsenvaltiot voivat
määritellä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
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Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

sosioekonomista rakennetta.

Or. en

Tarkistus 518
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

(9) YMP:n tuloksellisuuden 
parantamiseksi jäsenvaltiot voivat
määritellä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

Or. en



PE629.664v01-00 58/195 AM\1167703FI.docx

FI

Tarkistus 519
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. Jotta 
vältetään mahdolliset vaaralliset 
suuntaukset, joissa maata anastetaan 
keinottelua varten, jäsenvaltioiden olisi 
tämän kehyksen perusteella määriteltävä 
YMP:n strategiasuunnitelmissaan, mitä 
viljelijöitä ei pidetä tosiasiallisina 
viljelijöinä, käyttäen perusteena 
esimerkiksi tuloharkintaa, tilan 
työvoimapanoksia, yrityksen toimialaa ja 
rekistereissä oloa, ja varmistettava, että 
tosiasialliset viljelijät tosiallisesti saavat 
YMP-tukea. Määritelmän ulkopuolelle ei 
saisi jättää tukea sellaisille useampaa 
toimintaa harjoittaville viljelijöille, jotka 
harjoittavat aktiivisen maatalouden lisäksi 
myös muuta kuin maataloutta maatilansa 
ulkopuolella, sillä tällaisten viljelijöiden 
monimuotoinen toiminta usein vahvistaa 
maaseutualueiden sosioekonomista 
rakennetta.

Or. ro

Tarkistus 520
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. Jäsenvaltiot 
voisivat tämän kehyksen perusteella 
määritellä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta. Joka 
tapauksessa kehysmääritelmän on 
autettava säilyttämään Euroopan unionin 
nykyinen perhetilojen malli, ja sen on 
perustuttava aitoon maataloustoimintaan.

Or. ro

Tarkistus 521
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava viljelijöille, jotka 
harjoittavat maataloustoimintaa tilansa 
maatalousmailla. Jotta unionin tasolla 
voitaisiin varmistaa yhteinen 
lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, viljelijälle olisi 
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Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa.
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät, ja selkeä 
tukikelpoisuuden vahvistamisessa 
käytettävä määritelmä. Jäsenvaltioiden 
olisi tämän kehyksen perusteella 
määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitkä viljelijät 
ovat tukikelpoisia. Koska viljelijöitä on 
maaseudun kehittämisen poliittisissa 
linjauksissa kannustettu 
monipuolistamaan toimintaansa tilojen 
ulkopuoliseen toimintaan, määritelmän 
ulkopuolelle ei saisi jättää tukea sellaisille 
useampaa toimintaa harjoittaville 
viljelijöille, jotka harjoittavat aktiivisen 
maatalouden lisäksi myös muuta kuin 
maataloutta maatilansa ulkopuolella, sillä 
tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

Or. en

Perustelu

Viljelijän määritelmä olisi vahvistettava EU:n tasolla tukikelpoisuuden vahvistamiseksi, jotta 
voidaan taata tasapuoliset toimintaedellytykset. Termiä ”viljelijä” ei pitäisi täydentää 
termeillä, joilla viljelijöiden legitiimiys asetetaan kyseenalaiseksi. Termi ”tosiasiallinen” on 
poistettava koko tekstistä.

Tarkistus 522
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 



AM\1167703FI.docx 61/195 PE629.664v01-00

FI

perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, viljelijän ikää suhteessa 
laillista eläkeikää koskeviin kansallisiin 
säännöksiin, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja/tai rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

Or. fr

Tarkistus 523
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 

(9) Tulotuki on YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tukikelpoisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, laaja-alaiset kriteerit 
sisältävän, tukikelpoisen viljelijän 
kehysmääritelmän avulla jäsenvaltiot 
pystyisivät määrittelemään YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tukikelpoisina viljelijöinä 
asetettujen kriteerien perusteella. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.



PE629.664v01-00 62/195 AM\1167703FI.docx

FI

sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

Or. en

Tarkistus 524
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
asiaankuuluvuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, työaikaa tilalla, yrityksen 
toimialaa ja rekistereissä oloa. Määritelmän 
ulkopuolelle ei saisi jättää tukea sellaisille 
useampaa toimintaa harjoittaville 
viljelijöille, jotka harjoittavat aktiivisen 
maatalouden lisäksi myös muuta kuin 
maataloutta maatilansa ulkopuolella, sillä 
tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

Or. es

Tarkistus 525
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava viljelijöille. Jotta unionin 
tasolla voitaisiin varmistaa yhteinen 
lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, viljelijälle olisi 
vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

Or. de

Tarkistus 526
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n
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strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta 
kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, 
sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia ja 
rekistereissä oloa. Määritelmän 
ulkopuolelle ei saisi jättää tukea sellaisille 
useampaa toimintaa harjoittaville 
viljelijöille, jotka harjoittavat aktiivisen 
maatalouden lisäksi myös muuta kuin 
maataloutta maatilansa ulkopuolella, sillä 
tällaisten viljelijöiden monimuotoinen 
toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

Or. en

Tarkistus 527
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
aktiivisen maatalouden lisäksi myös 
muuta kuin maataloutta maatilansa 
ulkopuolella, sillä tällaisten viljelijöiden 
monimuotoinen toiminta usein vahvistaa 
maaseutualueiden sosioekonomista 

(9) Tulotuki olisi YMP:n 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. 
Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa 
yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen 
kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle 
olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen 
perusteella määriteltävä YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä 
ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, 
käyttäen perusteena esimerkiksi 
tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, 
yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. 
Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää 
tukea sellaisille useampaa toimintaa 
harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat 
maataloutta ja edistävät maatalousalan 
kestävyyttä, sillä tällaisten viljelijöiden 
monimuotoinen toiminta usein vahvistaa 
maaseutualueiden sosioekonomista 
rakennetta.
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rakennetta.

Or. it

Tarkistus 528
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Oikeushenkilön tapauksessa 
taikka luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmän tapauksessa 
jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää 
oikeushenkilölle tai oikeushenkilöiden tai 
luonnollisten henkilöiden ryhmälle tukea 
suorina tukina, alakohtaisena tukena ja 
maaseudun kehittämisen tukitoimina 
oikeushenkilöiden tai ryhmien jäsenten 
tasolla, jos kansallisessa lainsäädännössä 
säädetään sellaisille yksittäisille jäsenille 
oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka ovat 
verrattavissa tilan päävastuullisten 
yksittäisten viljelijöiden asemassa olevien 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin erityisesti 
niiden taloudellisen, sosiaalisen ja 
verotuksellisen aseman osalta, edellyttäen, 
että ne ovat osaltaan vahvistaneet 
kyseisten oikeushenkilöiden tai ryhmien 
maatalouden rakenteita, ja oikeushenkilö 
tai oikeushenkilöiden tai luonnollisten 
henkilöiden ryhmä täyttää ’tosiasiallisen 
viljelijän’ määritelmän sekä noudattaa 
yksittäiselle viljelijälle tilan 
päävastuullisena viljelijänä kuuluvia 
oikeuksia ja velvollisuuksia erityisesti 
taloudellisen, sosiaalisen ja 
verotuksellisen aseman osalta. Kunkin 
yksittäisen ryhmään kuuluvan viljelijän 
kumuloitu tuki maksetaan ryhmälle sen 
omissa nimissä, edellyttäen, että se 
kykenee osoittamaan, että kukin osakas 
edistää osaltaan yhtiön vahvistumista.

Or. fr
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Tarkistus 529
Maria Gabriela Zoană

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) YMP:ssa on noudatettava 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen perustuvaa 
lähestymistapaa ottaen huomioon, että 
maaseudun naiset kohtaavat erityisiä 
haasteita ja toisinaan moniperusteista 
syrjintää yleissivistävässä ja 
ammatillisessa koulutuksessa, 
työelämässä ja sosiaalisen suojelun 
saannissa. Samaan aikaan naisten 
johtamat tilat ovat kooltaan yleensä 
merkittävästi pienempiä eikä viljelijöiden 
puolisoina olevien naisten työpanosta 
aina oteta huomioon, joten heillä ei ole 
omia tuloja eikä heidän oikeuttaan 
sosiaaliseen suojeluun voida taata, mikä 
aiheuttaa maaseudulla sukupuolten 
välisiä palkka- ja eläke-eroja.

Or. en

Tarkistus 530
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Lisäksi jäsenvaltiot voivat 
määritellä oikeushenkilöitä tai 
luonnollisista tai oikeushenkilöistä 
koostuvia ryhmiä varten asianmukaiset 
tukiin ja tukitoimiin sovellettavat 
kynnykset ja enimmäismäärät, jotka 
vahvistetaan jäsenvaltioiden 
strategiasuunnitelmien puitteissa. Jotta 
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maatilojen rakenteita voidaan vahvistaa 
edistämällä kyseisten oikeushenkilöiden 
tai ryhmien perustamista, näitä 
erityissääntöjä voidaan soveltaa silloin, 
kun kansallisessa lainsäädännössä 
myönnetään yksittäisille jäsenille sellaisia 
oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka 
vastaavat tilan pääasiallisena yrittäjänä 
olevan yksittäisen viljelijän oikeuksia ja 
velvollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 531
Maria Gabriela Zoană

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa 
maaseudulla, ja niiden on otettava 
huomioon naisten haavoittuvuus 
strategiasuunnitelmia laatiessaan. 
Strategiasuunnitelman laatimisessa, 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa on otettava huomioon 
sukupuolinäkökohdat. Tässä yhteydessä 
jäsenvaltioiden on taattava naisviljelijöille 
mahdollisuus käyttää maatilojen 
neuvontapalveluja ja kannustettava naisia 
osallistumaan YMP:n seurantakomiteaan. 
Jäsenvaltioiden on myös vahvistettava 
valmiuksiaan, jotka liittyvät 
sukupuolitietoiseen budjetointiin ja 
sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen 
keruuseen.

Or. en

Tarkistus 532
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
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Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta sukupolvenvaihdosta 
koskevan tavoitteen yhteydessä voidaan 
varmistaa yhtenäisyys suorien tukien 
tukitoimityyppien ja maaseudun
kehittämisen tukitoimityyppien välillä, 
nuorelle viljelijälle olisi vahvistettava 
unionin tasolla kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät.

(10) Jotta ratkaisevan tärkeän
sukupolvenvaihdosta koskevan tavoitteen 
yhteydessä voidaan varmistaa yhtenäisyys 
suorien tukien tukitoimityyppien ja 
maaseudun kehittämisen tukitoimityyppien 
välillä, nuorelle viljelijälle olisi 
vahvistettava unionin tasolla 
kehysmääritelmä, jossa esitetään olennaiset 
laaja-alaiset osatekijät. Määritelmä ei saa 
olla rajoittava, jotta helpotetaan uusien 
tulokkaiden saapumista maatalousalalle, 
ja sen on kuvastettava paikallisia 
realiteetteja jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Aikaisemmat aiheeseen liittyvät tukijärjestelmät olivat liian rajoittavia ja sulkivat nuoria 
viljelijöitä tuen ulkopuolelle.

Tarkistus 533
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta sukupolvenvaihdosta 
koskevan tavoitteen yhteydessä voidaan 
varmistaa yhtenäisyys suorien tukien 
tukitoimityyppien ja maaseudun 
kehittämisen tukitoimityyppien välillä, 
nuorelle viljelijälle olisi vahvistettava 
unionin tasolla kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät.

(10) Jotta sukupolvenvaihdosta 
koskevan tavoitteen yhteydessä voidaan 
varmistaa yhtenäisyys suorien tukien 
tukitoimityyppien ja maaseudun 
kehittämisen tukitoimityyppien välillä, 
nuorelle viljelijälle olisi vahvistettava 
unionin tasolla kehysmääritelmä, jossa 
esitetään yhteiset osatekijät asetuksen 
N:o 2016/0282B mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 534
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta sukupolvenvaihdosta 
koskevan tavoitteen yhteydessä voidaan 
varmistaa yhtenäisyys suorien tukien 
tukitoimityyppien ja maaseudun 
kehittämisen tukitoimityyppien välillä, 
nuorelle viljelijälle olisi vahvistettava 
unionin tasolla kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät.

(10) Jotta sukupolvenvaihdosta 
koskevan tavoitteen yhteydessä voidaan 
varmistaa yhtenäisyys suorien tukien 
tukitoimityyppien ja maaseudun 
kehittämisen tukitoimityyppien välillä, 
nuorelle viljelijälle olisi vahvistettava 
jäsenvaltioiden tasolla vastaava erityinen 
määritelmä, jossa esitetään olennaiset 
osatekijät.

Or. ro

Tarkistus 535
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta sukupolvenvaihdosta 
koskevan tavoitteen yhteydessä voidaan 
varmistaa yhtenäisyys suorien tukien 
tukitoimityyppien ja maaseudun 
kehittämisen tukitoimityyppien välillä, 
nuorelle viljelijälle olisi vahvistettava 
unionin tasolla kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät.

(10) Jotta sukupolvenvaihdosta 
koskevan tavoitteen yhteydessä voidaan 
varmistaa yhtenäisyys suorien tukien 
tukitoimityyppien ja maaseudun 
kehittämisen tukitoimityyppien välillä, 
nuorelle viljelijälle olisi vahvistettava 
unionin tasolla kehysmääritelmä, jossa 
esitetään yhteiset osatekijät.

Or. hr

Tarkistus 536
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jotta yritystoiminnan kehittämisen 
helpottamista maaseutualueilla koskevan 
tavoitteen yhteydessä voidaan varmistaa 
yhtenäisyys suorien tukien 
tukitoimityyppien ja maaseudun 
kehittämisen tukitoimityyppien välillä, 
uudelle viljelijälle olisi vahvistettava 
unionin tasolla kehysmääritelmä, jossa 
esitetään yhteiset osatekijät.

Or. hr

Perustelu

Nuoret ja uudet viljelijät on erotettava asetuksessa selkeämmin toisistaan, ja kullakin 
ryhmällä on erityiset tukitoimityypit ja osuus kokonaismäärärahasta.

Tarkistus 537
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) YMP:ssä täytyy ottaa huomioon 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
periaate Euroopan unionin alueella ja 
edistää erityisesti naisten osallistumista 
maaseutualueiden sosioekonomiseen 
kehitykseen. Tällä asetuksella olisi 
osaltaan varmistettava, että naisten 
tekemän työn näkyvyys lisääntyy, sitä 
arvostetaan enemmän ja se otetaan 
huomioon erityistavoitteissa, joita 
jäsenvaltiot esittävät 
strategiasuunnitelmissaan.

Or. hr

Tarkistus 538
Manolis Kefalogiannis
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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 ilmaston, energian ja ympäristön 
osalta.
YMP:ssa on otettava huomioon 
nimenomaisesti Euroopan unionin tasa-
arvopolitiikka ja kiinnitettävä erityistä 
huomiota tarpeeseen edistää naisten 
osallistumista maaseutualueiden 
sosioekonomisten rakenteiden 
kehittämiseen. Tämän asetuksen olisi 
autettava lisäämään naisten tekemän työn 
näkyvyyttä, ja siksi se olisi otettava 
huomioon erityistavoitteissa, joita 
jäsenvaltiot käsittelevät 
strategiasuunnitelmissaan.

Or. en

Tarkistus 539
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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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 ja 
ottaa huomioon kansainväliset 
sitoumukset, 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. Tasapainon 
säilyttämiseksi kestävän kehityksen eri 
ulottuvuuksien välillä jäsenvaltioita olisi 
vaadittava toteuttamaan toimia kaikkien 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi 
samanaikaisesti. Näiden erityistavoitteiden 
avulla olisi muunnettava YMP:n 
yleistavoitteet konkreettisemmiksi 
toimintalinjoiksi ja otettava huomioon 
asiaa koskeva unionin lainsäädäntö 
erityisesti ilmaston, luonnonvaraisen 
luonnon ja maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden, vesien suojelun, 
kansanterveyden, työllisyyden, uusiutuvan
energian, eläinten hyvinvoinnin ja 
ympäristön osalta.

Or. en

Perustelu

Tavoitteita on käsiteltävä yhdenmukaisesti, mikä tarkoittaa, ettei jäsenvaltioiden pitäisi antaa 
sivuuttaa tai heikentää yhtä tai useampaa EU:n tasolla määriteltyä tavoitetta. Vaikka 
poliittiset valinnat edellyttävät toisinaan tavoitteiden välisiä kompromisseja, yleisen 
strategian on käsiteltävä kaikkia tavoitteita samanaikaisesti.
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Tarkistus 540
Daniel Buda

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, jotka jäsenvaltioiden on 
saavutettava 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. Komission olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot eivät ota käyttöön tämän 
asetuksen säännösten lisäksi ehtoja, jotka 
rasittaisivat viljelijöiden pyrkimyksiä 
luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi.

Or. ro

Tarkistus 541
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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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 YMP:n 
yhtenäisyyttä suojellen 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 tasapuolisen eli 
ympäristön kannalta kestävän 
aluekehityksen 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.

Or. en

Perustelu

YMP:n olisi pysyttävä ”yhteisenä” koko EU:ssa samalla, kun tuetaan kaikkia alueita.

Tarkistus 542
Beata Gosiewska

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 

(11) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 
39 artiklalla vahvistettujen YMP:n 
tavoitteiden huomioon ottamiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että unioni vastaa 
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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.

asianmukaisesti uusimpiin haasteisiinsa, on 
aiheellista säätää yleistavoitteista, jotka 
heijastavat komission tiedonannossa Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus esitettyjä 
suuntaviivoja, jotta unioni voi laatia 
pitkän aikavälin kestävän näkemyksen 
maatalouden kehittämisestä. 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.

Or. pl

Tarkistus 543
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

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 

(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, jotta unioni voi laatia 
pitkän aikavälin kestävän näkemyksen 
maatalouden kehittämisestä. Unionin 
tasolla olisi määriteltävä tarkemmin joukko 
erityistavoitteita, joita jäsenvaltiot 
soveltavat YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan. Samalla kun 
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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.

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.

Or. pl

Tarkistus 544
Matt Carthy

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. Tasapainon 
säilyttämiseksi kestävän kehityksen eri 
ulottuvuuksien välillä jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava toimia kaikkien tavoitteiden 
saavuttamiseksi vaikutustenarvioinnin 
mukaisesti. Näiden erityistavoitteiden 
avulla olisi muunnettava YMP:n 
yleistavoitteet konkreettisemmiksi 
toimintalinjoiksi ja otettava huomioon 
asiaa koskeva unionin lainsäädäntö 
erityisesti ilmaston, energian ja ympäristön 
osalta.

Or. en
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Tarkistus 545
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

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 saavuttamiseksi 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, jotka jäsenvaltioiden on 
saavutettava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan. Samalla kun 
vaikutustenarvioinnin mukaisesti 
säilytetään tasapaino kestävän kehityksen 
eri ulottuvuuksien välillä, näiden 
erityistavoitteiden avulla olisi muunnettava 
YMP:n yleistavoitteet konkreettisemmiksi 
toimintalinjoiksi talous-, ympäristö- ja 
sosiaalialalla korostamalla erityisesti 
harvaan asuttuja alueita ja otettava 
huomioon asiaa koskeva unionin 
lainsäädäntö

Or. es

Tarkistus 546
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan unionin toiminnasta (11) Euroopan unionin toiminnasta 
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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.

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 
toteutetaan kestävään kehitykseen liittyviä 
toimia, näiden erityistavoitteiden avulla 
olisi muunnettava YMP:n yleistavoitteet 
konkreettisemmiksi toimintalinjoiksi ja 
otettava huomioon asiaa koskeva unionin 
lainsäädäntö erityisesti ilmaston ja 
ympäristön osalta.

Or. en

Tarkistus 547
Beata Gosiewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Yhteisessä maatalouspolitiikassa 
olisi otettava huomioon maatalouden 
kestävään kehitykseen kohdistuvat uhat 
sekä seuraavat seikat:

– tiloja on vähemmän, mutta ne ovat 
suurempia: vuonna 2013 oli 
10,8 miljoonaa tilaa (22 prosenttia 
vähemmän kuin vuonna 2007), mutta 
tilojen keskimääräinen koko kasvoi 
12,6 hehtaarista 16,1 hehtaariin

– maatalouden työvoima väheni 
25 prosenttia (12,8 miljoonasta 
kokoaikatyöntekijästä 9,5 miljoonaan 
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vuosina 2005–2017)

– vuodesta 2010 lähtien EU on ollut 
elintarvikkeiden nettoviejä; vuonna 2017 
kauppataseen ylijäämä oli 20,5 miljardia 
euroa ja johtui pääasiassa jalostetuista 
elintarvikkeista ja juomista – EU on 
kuitenkin jalostamattomien 
maataloustuotteiden nettotuoja

– keskivertotila tarjoaa työtä alle yhdelle 
kokoaikatyöntekijälle

– tulokset vaihtelevat yleisesti eri 
sektorien välillä, mutta viljelystä saatavat 
tulot ovat kasvaneet huomattavasti 
kokoaikatyöntekijää kohti

– viljelijäväestö ikääntyy ja nuorten 
viljelijöiden määrä vähenee: sataa yli 55-
vuotiasta tilanhoitajaa kohti oli 14 alle 
35-vuotiasta tilanhoitajaa vuonna 2010 ja 
11 vuonna 2013.

Or. en

Tarkistus 548
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Yhteisessä maatalouspolitiikassa 
olisi otettava huomioon maatalouden 
kestävään kehitykseen kohdistuvat uhat 
sekä seuraavat seikat:

– tiloja on vähemmän, mutta ne ovat 
suurempia: vuonna 2013 oli 
10,8 miljoonaa tilaa (22 prosenttia 
vähemmän kuin vuonna 2007), mutta 
tilojen keskimääräinen koko kasvoi 
12,6 hehtaarista 16,1 hehtaariin

– maatalouden työvoima väheni 
25 prosenttia (12,8 miljoonasta
kokoaikatyöntekijästä 9,5 miljoonaan 
vuosina 2005–2017)
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– vuodesta 2010 lähtien EU on ollut 
elintarvikkeiden nettoviejä; vuonna 2017 
kauppataseen ylijäämä oli 20,5 miljardia 
euroa ja johtui pääasiassa jalostetuista 
elintarvikkeista ja juomista – EU on 
kuitenkin jalostamattomien 
maataloustuotteiden nettotuoja

– keskivertotila tarjoaa työtä alle yhdelle 
kokoaikatyöntekijälle

– tulokset vaihtelevat yleisesti eri 
sektorien välillä, mutta viljelystä saatavat 
tulot ovat kasvaneet huomattavasti 
kokoaikatyöntekijää kohti

– viljelijäväestö ikääntyy ja nuorten 
viljelijöiden määrä vähenee: sataa yli 55-
vuotiasta tilanhoitajaa kohti oli 14 alle 
35-vuotiasta tilanhoitajaa vuonna 2010 ja 
11 vuonna 2013.

Or. en

Tarkistus 549
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Koska unioni on maailman suurin 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
viejä ja tuoja, YMP:lla on huomattava 
vaikutus kansainvälisillä 
maatalousmarkkinoilla ja se voi siis 
mahdollisesti vaikuttaa maatalouden 
tuotantovalmiuksiin ja elintarvikkeiden 
kulutusmalleihin kolmansissa maissa 
sekä pientilallisten toimeentuloon ja 
maaseutuyhteisöjen ja ekosysteemien 
selviytymiskykyyn. YMP:ssa on otettava 
huomioon EU:n kehitysyhteistyön 
tavoitteet sellaisina kuin ne on vahvistettu 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 208 artiklassa, jossa 
esitetään kehitykseen vaikuttavien 
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politiikkojen johdonmukaisuutta koskeva 
periaate, sekä oikeus kehitykseen 
sellaisena kuin se on määritelty 
oikeudesta kehitykseen annetussa 
julistuksessa1 a. Tämän asetuksen nojalla 
toteutettavat toimenpiteet eivät saisi 
vaarantaa kehitysmaiden, erityisesti 
vähiten kehittyneiden maiden, 
elintarviketuotanto- ja -
jalostuskapasiteettia eikä pitkän aikavälin 
elintarviketurvaa, ja toimenpiteiden olisi 
noudatettava vahingon tuottamisen 
välttämistä koskevaa periaatetta sekä 
kehitystä, ihmisoikeuksia, ilmastoa ja 
ympäristöä koskevien alojen 
kansainvälisiä velvoitteita.

_________________

1 a Hyväksytty 4. joulukuuta 1986 
annetulla Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksen päätöslauselmalla 41/128.

Or. en

Perustelu

Komissio on tunnustanut YMP:n ulkoisen ulottuvuuden tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus COM(2017)0713. Tulevaisuuden YMP:n on otettava huomioon kehityspoliittiset 
tavoitteet soveltamalla kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta koskevaa 
periaatetta (SEUT-sopimuksen 208 artikla). Vastaavasti YMP:n on oltava kestävää kehitystä 
koskevan yleisen Agendan, kestävän kehityksen tavoitteet mukaan luettuina, ja Pariisin 
ilmastosopimuksen mukainen.

Tarkistus 550
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a) YMP:ssa on otettava huomioon 
nimenomaisesti Euroopan unionin tasa-
arvopolitiikka ja kiinnitettävä erityistä 
huomiota tarpeeseen edistää naisten 
osallistumista maaseutualueiden 
sosioekonomisten rakenteiden 
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kehittämiseen. Tämän asetuksen olisi 
edistettävä naisten tekemän työn 
tunnustamista, minkä vuoksi naiset on 
otettava huomioon erityistavoitteissa, joita 
jäsenvaltiot käsittelevät 
strategiasuunnitelmissaan.

Or. es

Tarkistus 551
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Sukupuolten välinen tasa-arvo on 
yksi EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
keskeisistä tavoitteista, ja se olisi 
sisällytettävä YMP:hen ja jäsenvaltioiden 
strategiasuunnitelmiin tavalla, joka 
edistää maaseudun kehittämistä ja 
maaseudun naisten sosioekonomisia 
olosuhteita.

Or. en

Tarkistus 552
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 

(12) Selviytymiskykyisemmässä ja 
kestävämmässä YMP:ssa on otettava 
huomioon tutkimus ja innovointi, jotta 
voidaan palvella unionin maatalous-, 
metsälaidun- ja elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 



AM\1167703FI.docx 83/195 PE629.664v01-00

FI

merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

asettamista saataville. Digitalisaatioon ja 
robotisaatioon perustuva maatilojen 
teknologinen kehitys, johon liittyy suuria 
investointeja ja maatilan hallinnan 
menetys, voi aiheuttaa useampien 
maatilojen häviämisen ja maaseudun 
autioitumisen.

Or. es

Tarkistus 553
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville ja edistää 
viljelijöiden nykyisen tiedon ja 
asiantuntemuksen, muun muassa 
parhaiden käytäntöjen, vaihtoa 
viljelijöiden välillä kilpailukyvyn 
edistämiseksi ja ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen 
tähtäävän toiminnan tehostamiseksi.

Or. en

Tarkistus 554
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville ja ottaen erityisesti 
huomioon viljelijöiden koulutukseen 
pääsemisen, viljelijöiden välisen 
tietämyksen vaihdon ja osallistavan 
tutkimuksen edistämisen.

Or. es

Tarkistus 555
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

(12) Vahvemmassa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen, digitalisointiin ja
agroekologisiin menetelmiin sekä parantaa 
puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville sekä 
mahdollisuuksia viljelijöiden väliseen 
vaihtoon maaseutuyhteisöjä ja 
maatalousalaa hyödyttävällä tavalla.

Or. en
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Tarkistus 556
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville. Lisäksi YMP:ssa on 
käsiteltävä sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista ottaen huomioon 
kaikki naisten toimintaan liittyvät 
näkökohdat maataloudessa ja 
maaseudulla.

Or. en

Perustelu

Naisten maatalousalalla tekemää työtä ja heidän panostaan on tuettava riittävästi 
sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävällä tavalla.

Tarkistus 557
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
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monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville. Lisäksi YMP:ssa on 
käsiteltävä sukupuolikysymyksiä ottaen 
huomioon kaikki naisten toimintaan 
liittyvät näkökohdat maataloudessa ja 
maaseudulla.

Or. en

Tarkistus 558
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida sopivasti
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
ottaen huomioon uusien teknologioiden 
suhteellisen vähäinen käyttö 
maataloudessa sekä parantaa 
puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

Or. ro

Tarkistus 559
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
riittävästi teknologian kehitykseen ja 
digitalisointiin ottaen huomioon uusien 
teknologioiden suhteellisen vähäinen 
käyttö maataloudessa sekä parantaa 
puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

Or. en

Tarkistus 560
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville teknologiaan ja 
maaseudun digitalisointiin tehtäviä 
investointeja varten.

Or. ro

Tarkistus 561
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan edistää 
tuotantotekniikoiden parantamista, 
parantaa tekijöiden tuottavuutta, palvella 
unionin maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen sekä parantaa 
puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

Or. it

Perustelu

YMP:n tavoitteet vuosiksi 2021–2027 suuntautuvat vahvasti kestävyyteen, ympäristön hyväksi 
toteutettaviin toimiin sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Tavoitteet on tasapainotettava uudelleen yhdenmukaistamalla ne Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 39 artiklan kanssa, ja myös 
tuotannontekijöiden tuottavuutta on parannettava.

Digitalisointi ei myöskään ole ainoa syy investoida teknologian kehitykseen, sillä aihealue on 
laajempi.

Tarkistus 562
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous- ja metsäjärjestelmien, myös 
peltometsätalousjärjestelmien, ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
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sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

Or. en

Tarkistus 563
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien ja älykkäiden 
kylien monitoiminnallisuutta, 
investoimalla teknologian kehitykseen ja 
digitalisointiin sekä parantamalla
puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

Or. en

Tarkistus 564
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, peltometsätalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
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teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

Or. en

Tarkistus 565
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, peltometsätalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

Or. en

Perustelu

Peltometsätalousjärjestelmät tarjoavat monia etuja maatalous- ja elintarvikejärjestelmille.

Tarkistus 566
Hilde Vautmans

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
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innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, puutarhaviljely-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

Or. en

Tarkistus 567
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä parantaa puolueettoman, luotettavan, 
merkityksellisen ja uuden tiedon 
asettamista saataville.

(12) Älykkäämmässä, 
uudenaikaistetussa ja kestävämmässä 
YMP:ssa on otettava huomioon tutkimus ja 
innovointi, jotta voidaan palvella unionin 
maatalous-, metsä- ja 
elintarvikejärjestelmien 
monitoiminnallisuutta, investoida 
teknologian kehitykseen ja digitalisointiin 
sekä asettaa saataville puolueetonta, 
luotettavaa, merkityksellistä ja uutta tietoa 
tai parantaa sellaisen tiedon asettamista 
saataville.

Or. en

Tarkistus 568
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin olisi YMP:n 
täytäntöönpanomallissa vahvistettava 
unionin tavoitteet sekä määriteltävä 

(13) Unionin olisi YMP:n 
täytäntöönpanomallissa vahvistettava 
unionin tavoitteet sekä määriteltävä 
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tukitoimityypit ja jäsenvaltioihin 
sovellettavat unionin perusvaatimukset, 
mutta vastuu siitä, että unionin kehys 
muutetaan tuensaajiin sovellettaviksi 
tukijärjestelyiksi, on jäsenvaltioilla. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltioiden olisi toimittava 
perusoikeuskirjan ja unionin oikeuden 
yleisten periaatteiden mukaisesti ja
varmistettava, että oikeudellinen kehys 
unionin tuen myöntämiseksi tuensaajille 
perustuu jäsenvaltioiden YMP:n 
strategiasuunnitelmiin ja on tässä 
asetuksessa ja [horisontaaliasetuksessa] 
säädettyjen vaatimusten mukainen.

tukitoimityypit ja jäsenvaltioihin 
sovellettavat unionin perusvaatimukset, 
mutta vastuu siitä, että unionin kehys 
muutetaan tuensaajiin sovellettaviksi 
tukijärjestelyiksi, on jäsenvaltioilla. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että oikeudellinen kehys 
unionin tuen myöntämiseksi tuensaajille 
perustuu jäsenvaltioiden YMP:n 
strategiasuunnitelmiin ja on tässä 
asetuksessa ja [horisontaaliasetuksessa] 
säädettyjen vaatimusten mukainen.

Or. fr

Tarkistus 569
Bronis Ropė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 
3 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 
10 artiklassa määrättyjä monialaisia 
periaatteita, myös SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita, olisi 
noudatettava YMP:n 
strategiasuunnitelmien 
täytäntöönpanossa. Jäsenvaltioiden ja 
komission olisi lisäksi noudatettava 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevasta Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja 
varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa 
tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus
noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla 
yhdenmukaistetaan tuotteiden ja 
palvelujen esteettömyysvaatimukset.
Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
pyrittävä poistamaan epätasa-arvoa, 
edistämään miesten ja naisten välistä 
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tasa-arvoa ja ottamaan 
sukupuolinäkökohdat huomioon sekä 
torjumaan sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää. Rahastoista ei pitäisi 
tukea toimia, joilla edistetään 
minkäänlaista erottelua, syrjintää tai 
ulkopuolelle sulkemista. Rahastojen 
tavoitteisiin pyrittäessä olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys ja Århusin 
yleissopimus sekä se, että unioni edistää 
ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua 
ja parantamista ja ilmastonmuutoksen 
torjuntaa SEUT-sopimuksen 11 artiklan 
ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 
soveltaa saastuttaja maksaa -periaatetta.

Or. lt

Tarkistus 570
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 
3 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 
artiklassa määrättyjä horisontaalisia 
periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 
artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita, olisi 
noudatettava YMP:n 
strategiasuunnitelmien 
täytäntöönpanossa. Jäsenvaltioiden ja 
komission olisi pyrittävä poistamaan 
epätasa-arvoa, edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja ottamaan 
sukupuolinäkökohdat huomioon sekä 
torjumaan sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
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sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää. Rahastoista ei pitäisi 
tukea toimia, joilla edistetään 
minkäänlaista erottelua, syrjintää tai 
ulkopuolelle sulkemista. Rahastojen 
tavoitteisiin pyrittäessä olisi otettava 
huomioon kestävä kehitys ja Århusin 
yleissopimus sekä se, että unioni edistää 
ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua 
ja parantamista ja ilmastonmuutoksen 
torjuntaa SEUT-sopimuksen 11 artiklan 
ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 
saastuttaja maksaa -periaatetta 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 571
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) YMP:n strategiasuunnitelmien 
tavoitteisiin olisi pyrittävä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Jotta 
voidaan luoda parempi ja kestävämpi 
tulevaisuus kaikille, tukea on 
kohdennettava Yhdistyneiden 
kansakuntien kattavaan ja oikeudellisesti 
sitovaan Agenda 2030 -
toimintaohjelmaan ja on edistettävä 
kestävän kehityksen tavoitteiden, niiden 
osatavoitteiden ja vuodelle 2030 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
yhdenmukaisuus, johdonmukaisuus ja 
yhteisvaikutukset Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin sekä kestävän 
kehityksen tavoitteiden kanssa ottaen 
huomioon paikalliset haasteet.

Or. en
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Tarkistus 572
Nuno Melo

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) Uudenaikaisen, kilpailukykyisen ja 
kestävän maatalousalan edistämiseksi 
suorat tuet säilyvät järjestelmän 
olennaisena osatekijänä, jolla viljelijöille 
taataan oikeudenmukainen tulotuki. Koska 
näiden tulojen ennustetaan 
tulevaisuudessa laskevan, suorien tukien 
merkitys kasvaa edelleen ja siten tulevassa 
YMP:ssa on tähän liittyen varmistettava 
vahva tuki. Jotta viljelijät saisivat 
paremman palkkion markkinoilta, on myös 
tarpeen investoida maatilojen 
rakenneuudistukseen, uudenaikaistamiseen, 
innovointiin, monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon.

Or. en

Tarkistus 573
Annie Schreijer-Pierik

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. 
Yhteiskunnallisiin haasteisiin ja 
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kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen, 
olisi kiinnitettävä huomiota viljelijöille 
edullisella tavalla.

Or. en

Tarkistus 574
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

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 painottaen 
erityisesti ympäristön, ilmaston ja eläinten 
hyvinvoinnin sekä kilpailukyvyn 
edistämisen hyväksi myönnettäviä 
kohdennettuja tukia. Jotta viljelijät 
saisivat paremman palkkion markkinoilta, 
on myös tarpeen investoida maatilojen 
rakenneuudistukseen, uudenaikaistamiseen, 
innovointiin, monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon.

Or. en

Tarkistus 575
Peter Jahr

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 

(14) Älykkään ja kestävän 
maatalousalan edistämiseksi suorat tuet 
säilyvät järjestelmän olennaisena 
osatekijänä, jolla viljelijöille ja viljelijöinä 
toimiville tasavertaisille osuuskuntien 
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saisivat paremman palkkion markkinoilta, 
on myös tarpeen investoida maatilojen 
rakenneuudistukseen, uudenaikaistamiseen, 
innovointiin, monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon.

jäsenille ja maataloustyöntekijöille taataan 
oikeudenmukainen tulotuki. Jotta viljelijät 
saisivat paremman palkkion markkinoilta, 
on myös tarpeen investoida maatilojen 
rakenneuudistukseen, uudenaikaistamiseen, 
innovointiin, monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon.

Or. de

Tarkistus 576
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy

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 uskottavat, 
tasapuoliset ja oikeudenmukaiset suorat 
tuet säilyvät järjestelmän olennaisena 
osatekijänä, jolla viljelijöille taataan 
tulotuki. Jotta viljelijät saisivat paremman 
palkkion markkinoilta, on myös tarpeen 
investoida maatilojen rakenneuudistukseen, 
viljelijöiden aseman vahvistamiseen 
elintarvikeketjussa, uudenaikaistamiseen, 
innovointiin, monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon.

Or. en

Perustelu

YMP-tukien on oltava tasapuolisia ja oikeudenmukaisia julkisen tuen jatkumisen 
varmistamiseksi.

Tarkistus 577
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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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 voidaan 
parantaa tuotannontekijöiden 
tuottavuutta ja lisätä tuotettujen 
tavaroiden ja palvelujen markkina-arvoa, 
on myös tarpeen investoida maatilojen 
rakenneuudistukseen, uudenaikaistamiseen, 
innovointiin, monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon.

Or. it

Perustelu

YMP:n tavoitteet vuosiksi 2021–2027 suuntautuvat vahvasti kestävyyteen, ympäristön hyväksi 
toteutettaviin toimiin sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Tavoitteet on tasapainotettava uudelleen yhdenmukaistamalla ne Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 39 artiklan kanssa, ja myös 
tuotannontekijöiden tuottavuutta on parannettava ja lisättävä tuotettujen tavaroiden ja 
palvelujen markkina-arvoa.

Digitalisointi ei myöskään ole ainoa syy investoida teknologian kehitykseen, sillä aihealue on 
laajempi.

Tarkistus 578
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

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 

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

Or. ro

Tarkistus 579
James Nicholson, Jørn Dohrmann

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. Ottaen 
huomioon nykyiset investointivajeet ja 
jotta viljelijät saisivat paremman palkkion 
markkinoilta, on myös tarpeen investoida 
maatilojen rakenneuudistukseen, 
uudenaikaistamiseen, innovointiin, 
monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon.

Or. en

Tarkistus 580
Norbert Erdős

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, 

(14) Uudenaikaisen, digitalisoidun, 
kilpailukykyisen 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, 
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innovointiin, monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon.

uudenaikaistamiseen, innovointiin, 
monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon.

Or. en

Tarkistus 581
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

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) Vahvan ja kestävän maatalousalan 
edistämiseksi suorat tuet säilyvät 
järjestelmän osatekijänä, jolla viljelijöille 
taataan oikeudenmukainen tulotuki. 
Viljelijöiden selviytymiskyvyn 
parantamiseksi on myös tarpeen 
investoida maatilojen uudenaikaistamiseen, 
innovointiin ja monipuolistumiseen.

Or. en

Tarkistus 582
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

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 

(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, uudelleensuuntaamiseen, 
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teknologioiden käyttöönottoon. monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon.

Or. ro

Tarkistus 583
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
muodostavat edelleen valtaosan 
rahoituksesta ja sen vuoksi niillä voidaan 
edistää maataloustuloja. Jotta viljelijät 
saisivat paremman palkkion markkinoilta, 
on tarpeen parantaa viljelijöiden asemaa 
toimitusketjussa ja vahvistaa lyhyitä 
toimitusketjuja.

Or. en

Perustelu

Suorat tuet muodostavat suurimman osan YMP:sta, mutta niiden epäoikeudenmukaisen 
jakautumisen vuoksi ”oikeudenmukaista tulotukea” ei onnistuta toteuttamaan. Maatilojen 
rakenneuudistukseen, uudenaikaistamiseen, innovointiin, monipuolistamiseen ja uusiin 
teknologioihin suunnatut investoinnit ovat tärkeimmät maatalouden tehostamista ja 
sosiaalista syrjäytymistä lisäävät välineet, sillä ne auttavat ainoastaan pientä osaa 
viljelijöistä olemaan kilpailukykyisiä. Viljelijöiden asemaa toimitusketjussa on parannettava, 
jotta voidaan todella parantaa viljelijöiden markkinoilta saamaa palkkiota.

Tarkistus 584
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(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) Selviytymiskykyisen ja kestävän 
maatalousalan edistämiseksi suorat tuet 
säilyvät järjestelmän olennaisena 
osatekijänä, jolla viljelijöille taataan 
oikeudenmukainen tulotuki. Jotta 
viljelijöille voitaisiin taata kohtuullinen 
elintaso, on myös tarpeen investoida 
maatilojen rakenneuudistukseen, 
innovointiin, monipuolistumiseen ja uusien 
teknologioiden käyttöönottoon.

Or. es

Tarkistus 585
Maria Lidia Senra Rodríguez

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. 
Siksi olisi perustettava vahva kehys 
markkinoiden sääntelemiseksi ja 
asianmukaisen terveys- ja ilmastoriskien
riskinhallinnan varmistamiseksi.

Or. es
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Tarkistus 586
Maria Gabriela Zoană

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 viljelijät 
saavat käyttöönsä riittäviä rahoitusvälineitä 
investointeihin sekä pääsyn 
käyttöpääomaan, koulutukseen, 
tietämyksen siirtoon ja neuvontaan. Ottaen 
huomioon nykyiset sukupuolten väliset 
erot, myös sukupuolten välinen 
digitaalinen kuilu, sukupuolinäkökulma 
on otettava mukaan ja jäsenvaltiot voivat 
sisällyttää strategiasuunnitelmaansa 
alaohjelmia, joilla tuetaan naisviljelijöitä 
rahoitusvälineiden hyödyntämisessä ja 
heidän tietojensa ja taitojensa 
päivittämisessä.

Or. en

Tarkistus 587
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella
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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 YMP:n 
voimakkaampaa suuntautumista unionin 
markkinoille, 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, markkinoiden 
sääntelemiseksi olisi perustettava vahva 
kehys, jotta varmistetaan terveys- ja 
ilmastoriskien asianmukainen hallinta ja 
vältetään eri puolilla maailmaa käyttöön 
otetuissa muissa malleissa esiintyneet 
sudenkuopat ja ongelmat. 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.

Or. en

Tarkistus 588
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(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, kansainväliset 
kauppasopimukset, 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 riskien lieventämisen 
ja hallinnan 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.

Or. en

Perustelu

Kansainväliset kauppasopimukset voivat asettaa EU:n primaarituotteet epäedulliseen 
asemaan.

Tarkistus 589
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(15) Ottaen huomioon, että komission 
tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus peräänkuulutetaan 
markkinasuuntautuneempaa YMP:aa, 
altistuminen maailmanmarkkinoiden
vaikutuksille, ilmastonmuutoksen 
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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.

vaikutukset ja ilmastonmuutokseen
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 riskien lieventämisen 
ja hallinnan 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.

Or. en

Perustelu

Tuki on taloudellisuusperiaatteen mukaisesti kytkettävä yhteen ennen muuta riskien 
lieventämisen kanssa, sillä ilmastoon liittyvät vaikutukset vain yleistyvät. Hintojen vaihtelu 
liittyy myös altistumiseen maailmanmarkkinoiden vaikutuksille, esimerkiksi hyödykkeisiin 
perustuvaan elintarvikekeinotteluun, protektionismin lisääntymiseen tai poliittisista syistä 
johtuviin esteisiin.

Tarkistus 590
Matt Carthy

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

(15) Markkinariski, ilmastonmuutos ja 
siihen liittyvien äärimmäisten sääilmiöiden 
esiintymistiheys ja vakavuus, 
globalisoituvat maataloushyödykkeiden 
markkinat, vapaakauppasopimukset sekä 
terveys- ja kasvinsuojeluun liittyvät kriisit 
ovat kaikki aiheuttaneet kausittaista
hintojen heilahtelua ja kasvattaneet
tuloihin kohdistuvia paineita. Vaikka 
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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.

viljelijät ovatkin viime kädessä itse 
vastuussa tilakohtaisten strategioidensa 
suunnittelusta, olisi perustettava vahva 
kehys asianmukaisen riskinhallinnan ja 
maataloustulojen turvaamisen
varmistamiseksi. Jäsenvaltiot ja viljelijät 
voivat tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
käyttää valmiuksien kehittämisessä unionin 
tason riskinhallintafoorumia, jotta viljelijät 
saavat käyttöönsä riittäviä välineitä 
säästääkseen tuloista hyvinä vuosina 
huonoista vuosista selviytymiseksi, 
investointeja sekä pääsyn käyttöpääomaan, 
koulutukseen, tietämyksen siirtoon ja 
neuvontaan.

Or. en

Tarkistus 591
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – johdantokappale

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.

(16) Ympäristönhoidon, luonnon 
monimuotoisuuden ja 
maatalousjärjestelmän geneettisen 
monimuotoisuuden säilyttämisen ja
ilmastotoimien tukeminen sekä 
vaikuttaminen unionin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat 
erittäin tärkeällä sijalla unionin tulevassa 
maa- ja metsätalouspolitiikassa sekä 
maaseudun kehittämispolitiikassa. YMP:n 
arkkitehtuuria olisi sen vuoksi rakennettava 
erittäin kunnianhimoiseksi näiden 
tavoitteiden suhteen. Kestämättömien 
viljelyjärjestelmien aiheuttaman
ympäristön pilaantumisen ja 
ilmastonmuutoksen etenemisen 
estämiseksi toteutettavien toimien olisi 
täytäntöönpanomallin mukaisesti oltava 
tuloshakuisia, ja SEUT-sopimuksen 11 
artiklan olisi tässä tarkoituksessa katsottava 
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olevan tulosvelvoite. Koska monet unionin 
maaseutualueet kärsivät rakenteellisista 
ongelmista ja haitoista, kuten 
markkinoille pääsyn vaikeuksista ja 
maaseutualueille palautuvan lisäarvon 
vähenemisestä, houkuttelevien 
työmahdollisuuksien sekä edellä 
mainittuihin haasteisiin vastaavien 
koulutus- ja neuvontapalvelujen 
puutteesta, liityntäverkkoihin, 
infrastruktuuriin ja peruspalveluihin 
tehtyjen investointien vähyydestä ja 
nuorten maaltamuutosta, on olennaisen 
tärkeää vahvistaa näiden alueiden 
sosioekonomista rakennetta Cork 2.0. -
julistuksen mukaisesti edistämällä 
sosiaalista osallisuutta ja 
sukupolvenvaihdoksia sekä kehittämällä 
kestäviä kyliä ja yrityksiä kaikkialla 
Euroopan maaseutualueilla. Kuten 
tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus todetaan, maaseudun uudet 
arvoketjut, kuten uusiutuva energia, 
agroekologiset elintarvikeketjut, 
tilatuotteiden hajautettu jalostus- ja 
markkinointi-infrastruktuuri, kiertotalous 
ja ekomatkailu, voivat tarjota 
maaseutualueille osallistavaa 
talouskehitystä ja työllistämispotentiaalia. 
Tässä yhteydessä rahoitusvälineillä voi 
olla ratkaiseva rooli rahoituksen saannin 
varmistamisessa sekä maatilojen ja 
yritysten kasvukapasiteetin edistämisessä. 
Maaseutualueilla on 
työllistymismahdollisuuksia myös 
laillisesti maassa oleskeleville kolmansien 
maiden kansalaisille, mikä edistäisi 
sosiaalista ja taloudellista kotoutumista 
varsinkin Leader-aloitteeseen perustuvien 
ja yhteisölähtöisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden puitteissa.

Or. en

Tarkistus 592
Momchil Nekov
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – johdantokappale

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.

(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 ottaen samalla asianmukaisesti 
huomioon tuottajiin kohdistuvien 
rasitteiden ja vaatimusten lisääntyminen. 
Ympäristön pilaantumisen ja 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
toteutettavien toimien olisi 
täytäntöönpanomallin mukaisesti oltava 
tuloshakuisia, ja SEUT-sopimuksen 11 
artiklan olisi tässä tarkoituksessa katsottava 
olevan tulosvelvoite.

Or. en

Tarkistus 593
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – johdantokappale

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 

(16) Ympäristönsuojelun ja 
ilmastotoimien tukeminen ja kehittäminen
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 
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artiklan olisi tässä tarkoituksessa katsottava 
olevan tulosvelvoite.

artiklan olisi tässä tarkoituksessa katsottava 
olevan tulosvelvoite.

Or. en

Tarkistus 594
Hilde Vautmans

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – johdantokappale

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.

(16) Ympäristönhoidon ja 
ilmastotoimien tukeminen sekä 
vaikuttaminen unionin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat 
erittäin tärkeällä sijalla unionin tulevassa 
maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja 
metsätaloudessa. 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.

Or. en

Tarkistus 595
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ympäristönhoidon ja 
ilmastotoimien tukeminen sekä 
vaikuttaminen unionin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat 
erittäin tärkeällä sijalla unionin tulevassa 

(16) Ympäristönhoidon ja 
ilmastotoimien tukeminen sekä 
vaikuttaminen unionin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat 
erittäin tärkeällä sijalla unionin tulevassa 
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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.

maa- ja metsätalouspolitiikassa. YMP:n 
arkkitehtuuria olisi sen vuoksi rakennettava 
huomattavasti kunnianhimoisemmaksi 
näiden tavoitteiden suhteen. Ympäristön 
pilaantumisen ja ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi toteutettavien toimien olisi 
täytäntöönpanomallin mukaisesti oltava 
tuloshakuisia, ja SEUT-sopimuksen 11 
artiklan on tässä tarkoituksessa katsottava 
olevan tulosvelvoite.

Or. en

Tarkistus 596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 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 

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 
sekä edistämällä sosiaalista osallisuutta ja 
sukupolvenvaihdoksia kaikkialla Euroopan 
maaseutualueilla. Kuten tiedonannossa 
Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 
todetaan, maaseudun uudet arvoketjut, 
kuten uusiutuva energia, kiertotalous ja 
ekomatkailu, voivat täydentää 
maaseutualueiden taloutta ja tarjota 
työllistämispotentiaalia. Maaseutualueilla 
on työllistymismahdollisuuksia kolmansien 
maiden kansalaisille.
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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. es

Tarkistus 597
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 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 

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 laadukkaita työpaikkoja ja 
edistämällä sukupolvenvaihdoksia eli 
tuomalla maaseutualueille työpaikkoja ja 
kasvua, edistämällä sosiaalista osallisuutta 
ja sukupolvenvaihdoksia sekä kehittämällä 
älykkäitä kyliä kaikkialla Euroopan 
maaseutualueilla. Kuten 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 
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edistämisessä. Maaseutualueilla on 
työllistymismahdollisuuksia laillisesti 
maassa oleskeleville kolmansien maiden 
kansalaisille, mikä edistäisi sosiaalista ja 
taloudellista kotoutumista varsinkin 
yhteisölähtöisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden puitteissa.

edistämisessä. Maaseutualueilla on 
työllistymismahdollisuuksia laillisesti 
maassa oleskeleville kolmansien maiden 
kansalaisille, mikä edistäisi sosiaalista ja 
taloudellista kotoutumista varsinkin 
yhteisölähtöisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden puitteissa.
Samalla olisi otettava huomioon, että 
monet maaseutualueet eivät kuulu tällä 
hetkellä käytettävissä olevien välineiden, 
kuten kauden 2014–2020 maaseudun 
kehittämisohjelmien, soveltamisalaan 
jäsenvaltioiden hallinnollisten alueiden 
jaottelun vuoksi, minkä seurauksena 
maaseutualueiden väliset erot saattavat 
kasvaa jopa samassa jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 598
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 tiedonannossa 
Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 
todetaan, maaseudun uudet arvoketjut, 

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, uusien 
viljelijöiden mukaantuloa ja naisten 
vahvempaa osallistumista maaseudun 
elinkeinoelämään ja 
sukupolvenvaihdoksia sekä kehittämällä 
älykkäitä kyliä kaikkialla Euroopan 
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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.

maaseutualueilla. Maaseudun 
elinkeinoelämän vakauttaminen ja 
monipuolistaminen edellyttää myös 
yritystoiminnan käynnistämistä ja 
kehittämistä, muiden kuin maatalousalan 
yritysten turvaamista ja säilyttämistä sekä 
peruspalvelujen tarjoamista 
maaseutuväestölle. Kuten 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

Tarkistus 599
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 

Koska monet unionin maaseutualueet 
kärsivät rakenteellisista ongelmista, kuten 
houkuttelevien työmahdollisuuksien 
puutteesta, osaamisvajeesta, 
laajakaistayhteyksiin, 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 
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sukupolvenvaihdoksia eli tuomalla 
maaseutualueille työpaikkoja ja kasvua, 
edistämällä sosiaalista osallisuutta ja 
sukupolvenvaihdoksia sekä kehittämällä 
älykkäitä kyliä kaikkialla Euroopan 
maaseutualueilla. Kuten 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.

työpaikkoja ja tekemällä 
sukupolvenvaihdoksia eli tuomalla 
maaseutualueille työpaikkoja ja kasvua, 
edistämällä sosiaalista osallisuutta ja 
tukemalla nuoria ja naisten vahvempaa 
osallistumista maaseudun 
elinkeinoelämään sekä kehittämällä 
älykkäitä kyliä kaikkialla Euroopan 
maaseutualueilla. YMP auttaa tällä 
hetkellä vähentämään köyhyyttä ja 
luomaan parempia työpaikkoja viljelijöille 
kaikkialla EU:ssa, ja sen on toimittava 
näin vastaisuudessakin. Kuten 
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

Perustelu

Laajakaistayhteydet ovat keskeisessä asemassa, kun pyritään parantamaan maaseutualueiden 
ja tilojen yhteyksiä sekä luomaan työpaikkoja ja kasvua maaseudulla. EU:lta puuttuu tällä 
hetkellä maaseudun tehokkaita laajakaistayhteyksiä ja digitalisointia koskeva vankka ja 
selkeä strategia. Olisi myös korostettava YMP:n myönteisiä vaikutuksia köyhyyden 
vähentämiseen ja sen panosta työpaikkojen luomisessa.

Tarkistus 600
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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 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.

Koska monet unionin maaseutualueet 
kärsivät rakenteellisista ongelmista, kuten 
houkuttelevien työmahdollisuuksien 
puutteesta, osaamisvajeesta, 
laajakaistayhteyksiin, 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 
tukemalla nuoria ja naisten vahvempaa 
osallistumista maaseudun 
elinkeinoelämään sekä kehittämällä 
älykkäitä kyliä kaikkialla Euroopan 
maaseutualueilla. YMP auttaa tällä 
hetkellä vähentämään köyhyyttä ja 
luomaan parempia työpaikkoja viljelijöille 
kaikkialla EU:ssa, ja sen on toimittava 
näin vastaisuudessakin. Kuten 
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



AM\1167703FI.docx 117/195 PE629.664v01-00

FI

Tarkistus 601
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 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.

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. Maaseututalouden 
vakauttamiseksi ja monipuolistamiseksi 
on tuettava myös muiden kuin 
maatalousyritysten kehittämistä, 
perustamista ja säilyttämistä. Kuten 
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. de
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Tarkistus 602
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 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.

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, 
sukupolvenvaihdoksia ja naisten 
suurempaa osallistumista maaseudun 
elinkeinoelämään sekä kehittämällä 
älykkäitä kyliä kaikkialla Euroopan 
maaseutualueilla. Kuten tiedonannossa 
Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 
todetaan, maaseudun uudet arvoketjut, 
kuten uusiutuva energia, erityisesti 
maatalousjätteestä tuotettava 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.
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Tarkistus 603
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 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.

Koska monet unionin maaseutualueet, 
erityisesti syrjäiset alueet, 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 tiedonannossa 
Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 
todetaan, maaseudun uudet arvoketjut, 
kuten lyhyet toimitusketjut, innovatiiviset 
elintarvikkeet, 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 
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Tarkistus 604
Maria Gabriela Zoană

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 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.

Koska monet unionin maaseutualueet 
kärsivät rakenteellisista ongelmista, kuten 
houkuttelevien työmahdollisuuksien 
puutteesta, osaamisvajeesta, 
liityntäverkkoihin, infrastruktuuriin ja 
peruspalveluihin, erityisesti lastenhoito- ja 
pitkäaikaishoitopalveluihin, 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 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.
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Tarkistus 605
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 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.

Koska monet unionin maaseutualueet 
kärsivät rakenteellisista ongelmista, kuten 
houkuttelevien työmahdollisuuksien 
puutteesta, osaamisvajeesta, 
liityntäverkkoihin, erityisesti laadukkaisiin 
laajakaistapalveluihin, 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, 
sukupolvenvaihdoksia ja naisten 
suurempaa osallistumista maaseudun 
elinkeinoelämään sekä kehittämällä 
älykkäitä kyliä kaikkialla Euroopan 
maaseutualueilla. Kuten 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.
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Tarkistus 606
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 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.

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 tiedonannossa 
Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 
todetaan, maaseudun uudet arvoketjut, 
kuten uusiutuva energia, nouseva 
biotalous, kiertotalous ja ekomatkailu, 
voivat tarjota maaseutualueille hyvää 
kasvu- ja työllistämispotentiaalia suojellen 
samalla luonnonvaroja. 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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Tarkistus 607
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 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.

Koska monet unionin maaseutualueet 
kärsivät rakenteellisista ongelmista, kuten 
houkuttelevien työmahdollisuuksien 
puutteesta, osaamisvajeesta, 
liityntäverkkoihin, erityisesti laadukkaisiin 
laajakaistayhteyksiin, 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 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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Tarkistus 608
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 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.

Koska monet unionin maaseutualueet 
kärsivät rakenteellisista ongelmista, kuten 
houkuttelevien työmahdollisuuksien 
puutteesta, osaamisvajeesta, 
laajakaistayhteyksiin, 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, edistämällä julkisia 
investointeja, sosiaalista osallisuutta ja 
sukupolvenvaihdoksia sekä kehittämällä 
älykkäitä kyliä kaikkialla Euroopan 
maaseutualueilla. YMP auttaa tällä 
hetkellä vähentämään köyhyyttä ja 
luomaan parempia työpaikkoja viljelijöille 
kaikkialla EU:ssa, ja sen on toimittava 
näin edelleenkin. Maaseudun uudet 
arvoketjut, kuten uusiutuva energia, 
osuustoimintaliikkeet, nouseva biotalous, 
kiertotalous ja ekomatkailu, voivat tarjota 
maaseutualueille hyvää kasvu- ja 
työllistämispotentiaalia. Tässä yhteydessä 
EU:n tuella voi olla ratkaiseva rooli 
rahoituksen tarjoamisessa sekä maatilojen 
ja yritysten kestävyyden edistämisessä. 
Maaseutualueilla on 
työllistymismahdollisuuksia alueen 
ulkopuolelta saapuville, mikä edistäisi 
sosiaalista ja taloudellista kotoutumista 
varsinkin yhteisölähtöisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden puitteissa.

Or. en

Tarkistus 609
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Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Euroopan komissio tarkastaa 
maaseutualueiden sosioekonomisen 
kestävyyden osalta, että jäsenvaltiot 
soveltavat YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan 
johdonmukaisesti direktiiviä 2010/41/EU 
ja maaseudun kehittämisrahaston varojen 
käyttöä koskevaa pitkän aikavälin 
lähestymistapaa.

Or. en

Tarkistus 610
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

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 Euroopan elintarviketurva, 
mikä olisi katsottavan tarkoittavan 
mahdollisuutta saada riittävästi turvallista 
ja ravitsevaa ruokaa kaikkina aikoina, ja 
maksimoitava EU:n kasvivalkuaisen 
tuotanto. Lisäksi YMP:lla olisi autettava 
unionin maataloutta vastaamaan uusiin 
yhteiskunnan vaatimuksiin, jotka liittyvät 
ravintoon ja terveyteen, mukaan lukien
kestävä maataloustuotanto, terveellisempi 
ravinto, elintarvikejätteen vähentäminen
ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen. 
YMP:n olisi jatkossakin edistettävä 
tuotantoa, jolla on erityisiä ja arvokkaita 
ominaisuuksia, kuten alueellisesti 
yksilöitävät elintarvikeketjut, ja samalla 
olisi autettava viljelijöitä mukauttamaan 
tuotantoaan markkinasignaalien ja 
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kuluttajien vaatimusten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
viljelijöille myönnetään rahoitustukea 
sellaisten uusien taitojen ja laitteiden 
hankkimista varten, joita he tarvitsevat 
muuttaessaan tuotantoaan kuluttajien 
muuttuvaan kysyntään vastaamiseksi ja 
maaseutuyhteisöjen toimeentulon 
turvaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 611
Jørn Dohrmann

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. YMP:n tuki on 
yhdistettävä yhteiskunnalliseen 
lisäarvoon, joka vastaa erityisesti 
ympäristöön, kestävyyteen ja eläinten 
hyvinvointiin liittyviä kansalaisten 
odotuksia. 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.

Or. en

Tarkistus 612
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Alberto Cirio, Giovanni La Via

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 mukaisesti, 
esimerkiksi ehkäisemällä ylitarjontaa 
aloilla, joille ylituotanto on tyypillistä, ja 
kuluttajien vaatimusten mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 613
Paolo De Castro

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, 

(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 
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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.

ja eläinten hyvinvointi. YMP:n olisi 
jatkossakin edistettävä tuotantoa, jolla on 
erityisiä ja arvokkaita ominaisuuksia, ja 
samalla olisi autettava viljelijöitä 
mukauttamaan tuotantoaan 
markkinasignaalien mukaisesti, 
esimerkiksi ehkäisemällä ylitarjontaa 
aloilla, joille ylituotanto on tyypillistä, ja 
kuluttajien vaatimusten mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 614
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

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 kaikkien 
kuluttajien mahdollisuutta saada riittävästi 
turvallista, ravitsevaa ja kohtuuhintaista 
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.

Or. ro

Tarkistus 615
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
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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 
kestävää tuotantoa, jolla on erityisiä ja 
arvokkaita ominaisuuksia, kuten 
luonnonarvoltaan merkittävät 
viljelyjärjestelmät, ja samalla olisi 
autettava viljelijöitä mukauttamaan 
tuotantoaan markkinasignaalien ja 
kuluttajien vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 616
Othmar Karas

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 

(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, 
laatutuotanto ja laatuerottelu,
elintarvikejäte ja eläinten hyvinvointi. 
YMP:n olisi jatkossakin edistettävä 



PE629.664v01-00 130/195 AM\1167703FI.docx

FI

ominaisuuksia, ja samalla olisi autettava 
viljelijöitä mukauttamaan tuotantoaan 
markkinasignaalien ja kuluttajien 
vaatimusten mukaisesti.

tuotantoa, jolla on erityisiä ja arvokkaita 
ominaisuuksia, ja samalla olisi autettava 
viljelijöitä mukauttamaan tuotantoaan 
markkinasignaalien ja kuluttajien 
vaatimusten mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Laatutuotannon ja laatuerottelun lisäämisen ottaminen mukaan periaatteena tarjoaa toimivan 
lähestymistavan maatalouden elinkelpoisuuteen ja voi edistää myös kilpailukykyä. 
Laatutuotannon lisääminen on eurooppalaisille kuluttajille ja Euroopan 
elintarviketeollisuudelle olennainen hyväksyntä- ja menestystekijä ottaen huomioon 6 artiklan 
1 kohdan b alakohta.

Tarkistus 617
Nuno Melo

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, 
vaikkakaan ei elintarviketurvallisuuden 
kustannuksella. YMP:n olisi jatkossakin 
edistettävä tuotantoa, jolla on erityisiä ja 
arvokkaita ominaisuuksia, ja samalla olisi 
autettava viljelijöitä mukauttamaan 
tuotantoaan markkinasignaalien ja 
kuluttajien vaatimusten mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 618
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

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 kohtuuhintaista,
turvallista ja ravitsevaa ruokaa kaikkina 
aikoina. Lisäksi YMP:lla olisi autettava 
unionin maataloutta vastaamaan uusiin 
yhteiskunnan vaatimuksiin, jotka liittyvät 
ravintoon ja terveyteen, mukaan lukien 
ympäristön kannalta 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.

Or. en

Perustelu

Kohtuuhintainen ruoka on kuluttajien kannalta keskeinen aihe.

Tarkistus 619
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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 

(17) YMP:lla olisi edelleen 
varmistettava elintarvikeomavaraisuus, 
mikä olisi katsottavan tarkoittavan 
mahdollisuutta saada riittävästi turvallista 
ja ravitsevaa ruokaa kaikkina aikoina. 
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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.

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.

Or. fr

Tarkistus 620
Matt Carthy

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 
kuluttajien ja ympäristön vaatimusten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 621
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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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 on edelleen varmistettava 
elintarviketurva Euroopassa, 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.

Or. it

Tarkistus 622
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Unionin ja sen jäsenvaltioiden 
olisi siirryttävä Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ja Pariisin 
sopimuksessa tehtyjen sitoumusten, 
International Assessment of Agricultural 
Knowledge, Science and Technology for 
Development -arviointiraportissa 
esitettyjen johtopäätösten sekä YK:n 
erityisraportoijan antamien oikeutta 
ruokaan koskevien suositusten mukaisesti 
kestävään eurooppalaiseen elintarvike- ja 
maatalousjärjestelmään. Tämän siirtymän 
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toimintamallissa olisi keskityttävä 
edistämään monipuolisia, kestäviä ja 
kestokykyisiä maatalouskäytäntöjä, jotka 
auttavat suojelemaan ja parantamaan 
luonnonvaroja ja vahvistamaan 
ekosysteemejä ja jotka edistävät 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
mukauttamalla karjankasvatusta 
ympäristön kantokykyyn, minimoimalla 
riippuvuutta sellaisista panoksista, jotka 
eivät ole kestäviä, mukaan lukien 
fossiiliset energianlähteet, ja 
parantamalla asteittain luonnon 
monimuotoisuutta ja maaperän laatua.

Or. en

Tarkistus 623
Ramón Luis Valcárcel Siso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a) Lisäksi YMP:n on 
ympäristösitoumuksessaan edistettävä 
vesivarojen kestävää hoitoa kestävän 
kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Siksi 
sen on tuettava vesivarojen integroitua 
hallinnointia, johon kuuluvat myös 
perinteiset vesivarat (esim. vesi, josta on 
poistettu suola), kun tarvitaan 
suunnittelua ja yhteyksiä asianmukaisen 
tasapainon varmistamiseksi ylijäämäisten 
ja alijäämäisten vesialueiden välillä, ja 
uusien teknologioiden käyttöä 
tehokkuuden lisäämiseksi, kulujen 
pienentämiseksi ja hallintajärjestelmien 
uudenaikaistamiseksi. Tämä kaikki 
edistää autioitumisen, tulvien ja 
ilmastonmuutoksen torjumista.

Or. es
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Tarkistus 624
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) SEUT-sopimuksen 13 artiklassa 
määrättyjen unionin sitoumusten 
täyttämiseksi ja kansalaisten odotuksiin 
vastaamiseksi siipikarjan, kaniinien ja 
muiden eläinten häkkihoito on lopetettava 
asteittain ja kiellettävä kokonaan 
vuodesta 2027 lähtien. 
Kasvatusolosuhteita on yleisesti 
parannettava ilman yhteyttä maahan 
tapahtuvan karjankasvatuksen 
lopettamiseksi ja vapaalla laitumella 
tapahtuvan kasvatuksen edistämiseksi. 
Näin vahvistetaan karjatilojen avoimuutta 
sekä paikallisia ja siirrettäviä 
teurastamoja.

Or. de

Tarkistus 625
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Vaikka rokotuksia pidetään 
mikrobilääkeresistenssin torjumista 
koskevassa yhteinen terveys -
toimintasuunnitelmassa 
kustannustehokkaana 
kansanterveydellisenä keinona 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi, 
diagnosoinnin, antimikrobisten 
vaihtoehtojen ja rokotusten suhteellisen 
suuret kustannukset tavanomaisiin 
antibiootteihin verrattuna ovat este 
eläinten rokotusmäärien lisäämiselle.
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Or. en

Tarkistus 626
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) EU:n olisi edistettävä 
maailmanlaajuista elintarviketurvaa 
politiikan johdonmukaisuudella ja 
tukemalla toimia, joilla vähennetään 
kehitysmaiden riippuvuutta 
elintarvikkeiden tuonnista. YMP:lla olisi 
autettava vahvistamaan kehitysmaiden 
kykyä sietää ulkoisia häiriötä, jotka 
liittyvät maataloushyödykkeiden hintojen 
vaihteluun, ja hyödyntämään 
kehitysmaiden pientilallisten ja pienten 
maatalousyritysten mahdollisuuksia, jotta 
voitaisiin parantaa ja monipuolistaa 
niiden kotimaisille ja alueellisille 
maatalous- ja elintarvikemarkkinoille 
suunnattua tuotantokapasiteettia.

Or. en

Tarkistus 627
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Maaseuturahastossa on oltava 
käytettävissä riittävästi varoja, kun 
otetaan huomioon maaseudun 
kehittämistoimien merkitys, erityisesti 
kunnianhimoisemmat ympäristö- ja 
ilmastotavoitteet, joihin Euroopan unioni 
on sitoutunut kansainvälisissä 
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sopimuksissa ja joihin maatalouden on 
annettava panoksensa.

Or. en

Tarkistus 628
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava säännöt, joita sovelletaan 
maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavaan unionin 
tukeen, joka myönnetään jäsenvaltioiden 
laatimissa ja komission hyväksymissä 
YMP:n strategiasuunnitelmissa 
täsmennettyjen tukitoimityyppien 
muodossa.

(19) Tässä asetuksessa olisi 
vahvistettava säännöt, joita sovelletaan 
maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavaan unionin 
tukeen, joka myönnetään jäsenvaltioiden 
laatimissa ja komission hyväksymissä 
YMP:n strategiasuunnitelmissa 
täsmennettyjen tukitoimityyppien 
muodossa, ja Euroopan parlamentille ja 
asianomaiselle kansalliselle parlamentille 
olisi tiedotettava strategiasuunnitelmien 
hyväksymisvaiheessa sekä mahdollisten 
myöhempien tarkistusten vaiheessa.

Or. pl

Tarkistus 629
Bronis Ropė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jäsenvaltioiden ei pitäisi lisätä 
sääntöjä, jotka monimutkaistaisivat 
maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston käyttöä tuensaajan 
kannalta.

Or. lt
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Tarkistus 630
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 631
Miguel Viegas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen varmistamiseksi, että unioni Poistetaan.
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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.

Or. pt

Tarkistus 632
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 

Poistetaan.
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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.

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioiden ei ole sopivaa itse vastata sen varmistamisesta, että tukitoimet, joita aiotaan 
ottaa käyttöön YMP:n strategiasuunnitelmissa, ovat WTO:n vaatimusten mukaisia, sillä tämä 
olisi liian raskasta jäsenvaltioiden toimivaltaan nähden.

Näitä toimia koskevat tämän asetuksen säännökset vastaavat jo ”vihreän laatikon” 
vaatimuksia WTO:n maataloussopimuksen liitteessä 2 esitetyllä tavalla tai mainitun 
asetuksen 6 artiklan 5 kohdassa vahvistettuja tai ”sinisen laatikon” vaatimuksia.

Tarkistus 633
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Jotta voidaan varmistaa 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden, erityisesti 
tavoitteiden 1 (ei köyhyyttä) ja 2 (ei 
nälkää), ja SEUT-sopimuksen 
208 artiklan kehitystä tukevan 
politiikkajohdonmukaisuuden 
toteutuminen, YMP:lla on tuettava 
kehitysmaissa kestäviä maatalousalan 
perheyrityksiä elintarviketurvan 
varmistamiseksi paikan päällä ja 
maaseutuväestön maaltamuuton 
torjumiseksi. Siksi maataloustuotteita ei 
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saa viedä EU:sta hinnoilla, jotka alittavat 
tuotantokustannukset.

Or. de

Tarkistus 634
Nuno Melo

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, kasvien 
terveyttä ja eläinten hyvinvointia 
koskevien tavoitteiden kanssa parannetaan. 
Ehdollisuuden olisi sisällyttävä olennaisesti 

(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. 
Tuensaajille olisi myös myönnettävä 
riittävästi tukea, jotta he pystyvät 
täyttämään kyseiset velvoitteet ja 
vaatimukset. Pyrkimyksenä on myös saada 
YMP vastaamaan nykyistä paremmin 
yhteiskunnan odotuksia, minkä vuoksi sen 
yhdenmukaisuutta ympäristöä, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä, kasvien 
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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.

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. 
Viljelijät, jotka osallistuvat tällä hetkellä 
asetuksen N:o 1307/2013 mukaiseen 
pienviljelijäjärjestelmään, olisi kuitenkin 
vapautettava ehdollisuutta koskevista 
vaatimuksista. Myös luomuviljelijöiden 
olisi automaattisesti katsottava täyttävän 
ehdollisuutta koskevat säännöt. 
Jäsenvaltiot ovat vastuussa hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevien 
toimenpidevaatimusten (GAEC) 
täytäntöönpanosta (osana tehostettua 
ehdollisuutta) viljelykäytännöt huomioon 
ottaen ja YMP:n strategiasuunnitelmien 
laatimisen yhteydessä tehtävässä SWOT-
analyysissa hyväksytyllä tavalla.

Or. en

Tarkistus 635
Matt Carthy

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, 

(21) Uusi ehdollisuusjärjestelmä 
perustuu aiempaan, vuoteen 2020 saakka 
toteutettavaan täydentävien ehtojen 
järjestelmään, ja siinä edellytetään, että 
saadakseen YMP:n tuen tuensaajien on 
noudatettava ympäristöä, 
ilmastonmuutosta, kansanterveyttä, 
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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, 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.

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, 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. Jäsenvaltioiden on 
taattava riittävä tuki kyseisten 
velvoitteiden ja vaatimusten täyttämiseksi.
Jos viljelijät eivät täytä näitä vaatimuksia, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
käytettävissä on tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia, joita sovelletaan 
ainoastaan keltaisen kortin järjestelmää 
noudattaen [horisontaaliasetuksen] 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 636
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Marijana Petir

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, 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, 

(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. 
Näiden vaatimusten täyttämisestä olisi 
myös maksettava asianmukainen korvaus 
tuensaajille. Pyrkimyksenä on myös saada 
YMP vastaamaan nykyistä paremmin 
yhteiskunnan odotuksia, minkä vuoksi sen 
yhdenmukaisuutta ympäristöä, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä, 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 
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oikeasuhteisten ja varoittavien 
seuraamusten soveltaminen 
[horisontaaliasetuksen] mukaisesti.

täytä näitä vaatimuksia, jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava tehokkaiden, 
oikeasuhteisten ja varoittavien 
seuraamusten soveltaminen 
[horisontaaliasetuksen] mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vaatimusten lisääminen lisää kustannuksia. Suurempien ympäristö- ja ilmastohyötyjen tuoton 
tukemiseksi viljelijöille ja metsänomistajille on myönnettävä asianmukainen taloudellinen 
korvaus.

Tarkistus 637
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

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 

(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 
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tietoisemmiksi kyseisten perusvaatimusten 
noudattamisen välttämättömyydestä. 
Pyrkimyksenä on myös saada YMP 
vastaamaan nykyistä paremmin 
yhteiskunnan odotuksia, minkä vuoksi sen 
yhdenmukaisuutta ympäristöä, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä, 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.

tietoisemmiksi kyseisten perusvaatimusten 
noudattamisen välttämättömyydestä. 
Näiden vaatimusten täyttämisestä olisi 
myös maksettava asianmukainen korvaus 
tuensaajille. Pyrkimyksenä on myös saada 
YMP vastaamaan nykyistä paremmin 
yhteiskunnan odotuksia, minkä vuoksi sen
yhdenmukaisuutta ympäristöä, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä, 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

Perustelu

Vaatimusten lisääminen voi merkitä kustannusten lisääntymistä. Suurempien ympäristö- ja 
ilmastohyötyjen tuoton tukemiseksi tuensaajille on myönnettävä asianmukainen taloudellinen 
korvaus.

Tarkistus 638
Norbert Erdős

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, 

(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, 
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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, 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.

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 ja 
esitetään siten aikaisempaa 
yksinkertaisempia ja järkevämpiä yhteisiä 
vaatimuksia, jotta 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 yhteisten 
vaatimusten noudattamisen 
välttämättömyydestä. Pyrkimyksenä on 
myös saada YMP vastaamaan nykyistä 
paremmin yhteiskunnan odotuksia, minkä 
vuoksi sen yhdenmukaisuutta ympäristöä, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä, kasvien 
terveyttä ja eläinten hyvinvointia 
koskevien tavoitteiden kanssa parannetaan. 
Ehdollisuuden olisi sisällyttävä olennaisesti 
yhteisen maatalouspolitiikan 
ympäristöarkkitehtuuriin osana 
yksinkertaisempien ja järkevämpien
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

Tarkistus 639
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella
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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, 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

(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 kaikilta osin. 
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. 
Ehdollisuus 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, kasvien 
terveyttä ja eläinten hyvinvointia 
koskevien tavoitteiden kanssa parannetaan. 
Ehdollisuus sisältyy olennaisesti yhteisen 
maatalouspolitiikan 
ympäristöarkkitehtuuriin osana 
kunnianhimoisempien ympäristö- ja 
ilmastositoumusten perusskenaariota, ja 
ehdollisuutta on sovellettava kattavasti 
kaikkialla unionissa. Sellaisia viljelijöitä 
varten, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia,
yhteisellä eurooppalaisella kehyksellä 
varmistetaan tehokkaiden, oikeasuhteisten 
ja varoittavien seuraamusten käyttöönotto
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[horisontaaliasetuksen] mukaisesti. [horisontaaliasetuksen] mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 640
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta jäsenvaltioissa ja niiden 
välillä vallitsisivat tasapuoliset 
toimintaedellytykset viljelyn kannalta 
olennaisen lainsäädännön ja vaatimusten 
tai ympäristöön, kansanterveyteen, 
terveyteen ja eläinten hyvinvointiin 
liittyvien hyvien käytäntöjen suhteen, ei 
poikkeuksia tai ehdollisuutta pitäisi 
lainkaan sallia ja sääntöjen pitäisi koskea 
kaikkia mahdollisia tuensaajia. Lisäksi 
lakisääteiset hoitovaatimukset perustuvat 
voimassa oleviin ja erillisiin lakeihin, 
joita kaikkien EU:n viranomaisten ja 
kaikkien kansalaisten on sovellettava 
täysimääräisesti ja itsenäisesti. 
Riskianalyysissa, jonka avulla valitaan 
tiloista tarkastettava otos, jäsenvaltiot 
voivat soveltaa sääntöjen noudattamatta 
jättämisen todennäköisyyttä kuvastavia eri 
painotuskertoimia, jotta voidaan välttää 
tarpeettomat tilatarkastukset altistamatta 
EU:n varoja väärinkäytölle. Esimerkiksi 
pienet tilat saavat kokonsa vuoksi 
pienemmän riskipainotuksen, mutta jos 
tilan eläintiheys on suuri, eläinten 
hyvinvointia ja kansanterveyttä koskevien 
seikkojen riskipainotus on suurempi, ja 
luonnonmukaisesti viljellyn tilan 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvien 
seikkojen riskipainotukset ovat 
pienemmät.

Or. en
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Tarkistus 641
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Unionin monien erilaisten viljely-
ja karjankasvatustapojen ja 
ympäristöolosuhteiden kattamiseksi on 
perusteltua panna merkille, että hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevien 
käytäntöjen lisäksi ilmastoa ja ympäristöä 
hyödyttävät vastaavalla tai vielä 
paremmalla tavalla maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet tai 
tällaisia käytäntöjä vastaavat 
sertifiointijärjestelyt. Toisaalta 
luonnonmukaisen maatalouden 
järjestelmien tunnustettujen 
ympäristöhyötyjen perusteella olisi 
katsottava, että nämä järjestelmät 
täyttävät automaattisesti tietyt hyviä 
maatalous- ja ympäristökäytäntöjä 
koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Luonnonmukainen maatalous suljetaan sellaisten tiettyjen hyviä maatalous- ja 
ympäristökäytäntöjä koskevien vaatimusten noudattamisen ulkopuolelle, joista 
luonnonmukainen maatalous vapautettiin jo YMP:n viimeisimmän uudistuksen yhteydessä.

Tarkistus 642
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Unionin monien erilaisten viljely-
ja karjankasvatustapojen ja 
ympäristöolosuhteiden kattamiseksi on 
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perusteltua panna merkille, että hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevien 
käytäntöjen lisäksi ilmastoa ja ympäristöä 
hyödyttävät vastaavalla tai vielä 
paremmalla tavalla maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet tai 
tällaisia käytäntöjä vastaavat 
sertifiointijärjestelyt. Toisaalta 
luonnonmukaisen maatalouden 
järjestelmien tunnustettujen 
ympäristöhyötyjen perusteella olisi 
katsottava, että nämä järjestelmät 
täyttävät automaattisesti kaikki hyviä 
maatalous- ja ympäristökäytäntöjä 
koskevat vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 643
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Komission on varmistettava, että 
eläinten hyvinvointia, 
ympäristönsuojelua, ilmastotoimia ja 
elintarviketurvallisuutta koskevaa 
unionin lainsäädäntöä noudatetaan koko 
ajan tarkoin kaikissa jäsenvaltioissa. Sen 
vuoksi komission on sovellettava 
järjestelmällisesti asianmukaisia 
seuraamuksia ja rangaistuksia, jos 
jäsenvaltiot rikkovat lainsäädäntöä 
toistuvasti.

Or. en

Tarkistus 644
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 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 

(22) Maan hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset (GAEC) 
sisältävällä kehyksellä edistetään 
käytettyjen tekijöiden tuottavuutta,
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 
ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä 
tarve parantaa maatilojen kestävyyttä. 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.
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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. it

Perustelu

YMP:stä on poistettava ylimääräiset yleiset määräykset, jotka vaihtelevat alueen mukaan ja 
joita ei voi aina mukauttaa alueisiin sopiviksi, sekä perusteettomat hallinnolliset rasitteet, 
joita kohdistuu erityisesti pieniin tiloihin.

Nykyisiä vaatimuksia pidemmälle ulottuvien sitoumusten on oltava vapaaehtoisia, ja niistä on 
maksettava korvaus maatalouden kehitykseen liittyvinä maatalouden ympäristömaksuina.

Tarkistus 645
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 

(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 



PE629.664v01-00 154/195 AM\1167703FI.docx

FI

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 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.

vuoteen 2020 saakka sovellettavat 
käytännöt, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen 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, eri tuotantojen 
agronomiset ominaisuudet, maankäyttö, 
viljelykierto, viljelykäytännöt ja 
tilarakenteet.
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Or. en

Tarkistus 646
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 koskevan kehyksen 
ympäristö- ja ilmastotoimien 
tuloksellisuuden parantamiseksi
määritellä muita kansallisia vaatimuksia, 
jotka liittyvät liitteessä II vahvistettuihin 
tärkeimpiin tavoitteisiin. Maatilojen 
maataloudellisen suorituskyvyn ja 

(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 voivat myös määritellä 
vastaavia käytäntöjä tai 
sertifiointijärjestelmiä, joista on ilmaston 
ja ympäristön kannalta vastaavaa tai 
suurempaa hyötyä kuin yhdestä tai 
useammasta hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevasta käytännöstä.
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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. fr

Tarkistus 647
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 

(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 
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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 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.

käytännöt, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen sekä tarve parantaa 
maatilojen kestävyyttä. 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 koskevan kehyksen 
ympäristö- ja ilmastotoimien 
tuloksellisuuden parantamiseksi määritellä 
muita kansallisia vaatimuksia.

Or. en
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Perustelu

Ei ole lainkaan järkevää sisällyttää ravinteiden kestävyyttä koskevaa välinettä ehdollisuutta 
koskeviin sääntöihin, kun otetaan huomioon, mitä vaikeuksia tästä voisi seurata monille 
maatiloille erityisesti alueilla, joilla ei ole laajakaistayhteyttä. Lisäksi on taattava 
mahdollisimman yhdenmukainen ehdollisuuden soveltaminen koko EU:ssa.

Tarkistus 648
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 koskevan kehyksen 
ympäristö- ja ilmastotoimien 

(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 koskevan kehyksen 
ympäristö- ja ilmastotoimien 
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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.

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. 
Ravinnehuoltosuunnitelman käytössä 
olisi otettava huomioon tilan koko ja 
merkittävyys. 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

Tarkistus 649
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Maan hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset (GAEC) 
sisältävällä kehyksellä edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista, 
vesihuoltoon liittyvien haasteiden 

(22) Maan hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset (GAEC) 
sisältävällä kehyksellä edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista, 
vesihuoltoon liittyvien haasteiden 
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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 
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 

ratkaisemista, maaperän suojelua ja laatua 
sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua 
ja laatua. Kehys on otettava 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 vähimmäisvaatimuksen
mukaisesti kansallinen vaatimus, jossa 
otetaan huomioon kyseisen alueen 
erityispiirteet, mukaan lukien maaperä- ja 
ilmasto-olosuhteet, nykyiset 
viljelyolosuhteet, maankäyttö, vuotuinen
viljelykierto, viljelykäytännöt ja 
tilarakenteet. Jäsenvaltiot myös voivat 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
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 ja mukaan lukien 
vesihuolto ja maaperän hoito, 
tuotantopanosten vähennykset ja luonnon 
monimuotoisuutta edistävät toimenpiteet. 
Laajan yhteentoimivuuden ja 
modulaarisuuden turvin olisi myös voitava 
lisätä muita sähköisiä maatilasovelluksia ja 
sähköisen hallinnoinnin sovelluksia. Jotta 
voidaan varmistaa tasapuoliset 
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tietojen tallennus- ja käsittelypalveluissa. toimintaedellytykset viljelijöiden kesken ja 
koko unionin tasolla, komissio voi tukea 
jäsenvaltioita välineen suunnittelussa ja 
tarvittavien tietojen tallennus- ja 
käsittelypalveluissa.

Or. en

Tarkistus 650
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 koskevan kehyksen 

(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 koskevan kehyksen 
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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.

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 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta. 
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

Perustelu

Maatilojen kestävää ravinnehuoltoa koskevasta välineestä on paljon hyötyä: se toimii 
viljelijöiden päätöksentekoa tukevana välineenä, auttaa parantamaan satoja ja vähentämään 
lannoitusta, edistää kasvien tasapainoista ravinnonsaantia ja parantaa viljelysten laatua. 
Tarvitaan kuitenkin enemmän aikaa, ennen kuin kaikki viljelijät eri puolilla EU:ta pystyvät 
käyttämään välinettä Euroopan komission ehdottamalla tavalla. Tarkistuksessa ehdotetaan 
kolmivuotisen siirtymäajan käyttöönottoa.

Tarkistus 651
Momchil Nekov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(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 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 

(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, 
pölyttäjätilanne, viljelmien moninaisuus, 
viljelykierto, viljelykäytännöt ja 
tilarakenteet. Jäsenvaltiot myös voivat 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
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 
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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.

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

Tarkistus 652
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 

(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 tehostaa
ravinnehuoltoa ja vähentää kemiallisten 
tuotantopanosten käyttöä. On syytä 
huomata, että jokainen hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskeva 
toimenpidevaatimus edistää useita 
tavoitteita. Kehyksen panemiseksi 
täytäntöön jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä jokaisen unionin tasolla 
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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 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.

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 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 tuotantopanosten 
hallinnointisuunnitelmia, jotka 
jäsenvaltiot saattavat yksittäisten 
viljelijöiden käyttöön tähän tarkoitukseen 
suunnitellun maatilojen kestävää hoitoa 
koskevan sähköisen välineen avulla. 
Välineen olisi tarjottava tukea tilalla 
tehtäviin päätöksiin, alkaen ravinteiden ja 
kemiallisten aineiden hallinnoinnin
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

Perustelu

Maatilojen kestävää hoitoa koskevan välineen olisi sisällettävä kaikki maatalouden 
tuotantopanokset – mukaan lukien torjunta-aineet, biosidit ja eläinlääkintätuotteet – eikä 
ainoastaan ravinteita.

Tarkistus 653
Luke Ming Flanagan
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GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 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 

(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. Näitä 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevia toimenpidevaatimuksia olisi sen 
jälkeen käytettävä vertailuarvona ja 
ennalta määriteltynä standardina 
ekojärjestelmien suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa sen varmistamiseksi, 
että perinteiseen maatalouteen 
sisällytetään ilmastonmuutokseen ja 
siihen sopeutumiseen liittyviä määrällisiä 
toimenpiteitä. Maatilojen maataloudellisen 
suorituskyvyn ja ympäristönsuojelun tason 
tukemiseksi osana hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevaa kehystä otetaan 
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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.

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

Tarkistus 654
Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 

(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 
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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 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.

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, 
viljelykasvien monipuolistaminen, 
viljelykäytännöt ja tilarakenteet. 
Jäsenvaltiot myös voivat hyvää maatalous-
ja ympäristökuntoa 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. fr

Tarkistus 655
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(22 a) Vaikka maatalousmuovituotteiden 
prosenttiosuus käytetyn muovin ja 
tuotetun muovijätteen kokonaismäärästä 
on pieni, niiden käyttö on 
maantieteellisesti keskittynyttä. Lisäksi 
maatalousmuovituotteiden luokissa 
koostumus on hyvin homogeeninen, 
minkä vuoksi jätevirta on kierrättäjän 
kannalta arvokasta. YMP:n strategisissa 
suunnitelmissa olisi käsiteltävä 
maatalousmuovien ongelmaa, ja 
Euroopan komission olisi tarvittaessa 
otettava käyttöön muovijätteeseen 
sovellettava viljelymaan hyvää 
maataloutta ja ympäristöä koskeva 
vaatimus uutena osana vahvempaa 
ehdollisuutta väliarvioinnissa 
vuoteen 2023 mennessä. Viljelijöihin 
sovellettaisiin uutta täydentäviä ehtoja 
koskevaa vaatimusta, jonka mukaan 
heidän on käytettävä valtuutettua 
jätehuoltoyritystä muovin keräämiseen ja 
kierrätykseen ja osoitettava, että 
muovijäte on käsitelty asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 656
Paul Brannen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden olisi pantava 
lakisääteiset hoitovaatimukset täytäntöön 
kaikilta osin, jotta ne voitaisiin ottaa 
tosiasiallisesti käyttöön tilatasolla ja taata 
viljelijöiden tasavertainen kohtelu. Jotta 
varmistettaisiin, että ehdollisuutta 
koskevilla säännöillä parannetaan 
johdonmukaisesti politiikan kestävyyttä, 
lakisääteisten hoitovaatimusten olisi 

(23) Jäsenvaltioiden olisi pantava 
lakisääteiset hoitovaatimukset täytäntöön 
kaikilta osin, jotta ne voitaisiin ottaa 
tosiasiallisesti käyttöön tilatasolla ja taata 
viljelijöiden tasavertainen kohtelu. Jotta 
varmistettaisiin, että ehdollisuutta 
koskevilla säännöillä parannetaan 
johdonmukaisesti politiikan kestävyyttä, 
lakisääteisten hoitovaatimusten olisi 
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katettava ympäristöä, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskeva keskeinen 
unionin lainsäädäntö, jonka täytäntöönpano 
kansallisella tasolla edellyttää yksittäisiä 
viljelijöitä koskevia täsmällisiä 
velvollisuuksia, mukaan lukien neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY11 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/147/EY12 tai neuvoston direktiivin 
91/676/ETY13 mukaiset velvoitteet. Jotta 
voitaisiin noudattaa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 
1306/201314 liitettyä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston yhteistä lausuntoa, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY15 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/128/EY16

asiaan liittyvät säännökset sisällytetään 
ehdollisuuteen lakisääteisinä 
hoitovaatimuksina ja luetteloa hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista mukautetaan 
vastaavasti.

katettava ympäristöä, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskeva keskeinen 
unionin lainsäädäntö, jonka täytäntöönpano 
kansallisella tasolla edellyttää yksittäisiä 
viljelijöitä koskevia täsmällisiä 
velvollisuuksia, mukaan lukien neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY11 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/147/EY12 tai neuvoston direktiivin 
91/676/ETY13 mukaiset velvoitteet. Jotta 
voitaisiin noudattaa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 
1306/201314 liitettyä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston yhteistä lausuntoa, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY15 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/128/EY16

asiaan liittyvät säännökset sisällytetään 
lakisääteisinä hoitovaatimuksina
ehdollisuuteen sekä direktiiviin 
[Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi XXX tiettyjen muovituotteiden 
ympäristövaikutuksen vähentämisestä] ja 
asetukseen [Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2018/XXX 
eläinlääkkeistä ja direktiivin 2001/82/EY 
kumoamisesta], ja luetteloa hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista mukautetaan 
vastaavasti.

_________________ _________________

11 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 
21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

11 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 
21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 
30.11.2009, luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 
30.11.2009, luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

13 Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien 
suojelemisesta maataloudesta peräisin 
olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, 
s. 1):

13 Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien 
suojelemisesta maataloudesta peräisin 
olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, 
s. 1):
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14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 
päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 
165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 
814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) 
N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 
347, 20.12.2013, s. 549).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 
päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 
165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 
814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) 
N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 
347, 20.12.2013, s. 549).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, yhteisön politiikan 
puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 
24.11.2009, s. 71).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, yhteisön politiikan 
puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 
24.11.2009, s. 71).

Or. en

Perustelu

Eläinten omistajat tai pitäjät ovat velvollisia pitämään kirjaa eläimille annetuista lääkkeistä. 
Asetuksessa todetaan myös, että ”Mikrobilääkkeitä ei saa käyttää rutiininomaisesti...”. 
Euroopan parlamentti ehdottaa tässä vaiheessa (kolmikantaneuvottelut) kertakäyttöisiä 
muovituotteita käsittelevää direktiiviä koskevien neuvotteluvaltuuksiensa puitteissa 
maataloudessa yhä käytettävien tuotteiden kaltaisten oxo-hajoavien tuotteiden (esimerkiksi 
maankatekalvojen) kieltämistä. Kiellon täytäntöönpano ja sen valvominen on maaperän 
terveyden kannalta ratkaisevan tärkeää (tarvittaessa hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevana toimenpidevaatimuksena eikä lakisääteisenä hoitovaatimuksena).

Tarkistus 657
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioiden olisi pantava 
lakisääteiset hoitovaatimukset täytäntöön 
kaikilta osin, jotta ne voitaisiin ottaa 
tosiasiallisesti käyttöön tilatasolla ja taata 

(23) Jäsenvaltioiden olisi pantava 
lakisääteiset hoitovaatimukset täytäntöön 
kaikilta osin, jotta ne voitaisiin ottaa 
tosiasiallisesti käyttöön tilatasolla ja taata 
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viljelijöiden tasavertainen kohtelu. Jotta 
varmistettaisiin, että ehdollisuutta 
koskevilla säännöillä parannetaan 
johdonmukaisesti politiikan kestävyyttä, 
lakisääteisten hoitovaatimusten olisi 
katettava ympäristöä, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskeva keskeinen
unionin lainsäädäntö, jonka täytäntöönpano 
kansallisella tasolla edellyttää yksittäisiä 
viljelijöitä koskevia täsmällisiä 
velvollisuuksia, mukaan lukien neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY11 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/147/EY12 tai neuvoston direktiivin 
91/676/ETY13 mukaiset velvoitteet. Jotta 
voitaisiin noudattaa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 
1306/201314 liitettyä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston yhteistä lausuntoa, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY15 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/128/EY16

asiaan liittyvät säännökset sisällytetään 
ehdollisuuteen lakisääteisinä 
hoitovaatimuksina ja luetteloa hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista mukautetaan 
vastaavasti.

viljelijöiden tasavertainen kohtelu. Jotta 
varmistettaisiin, että ehdollisuutta 
koskevilla säännöillä parannetaan 
johdonmukaisesti politiikan kestävyyttä, 
lakisääteisten hoitovaatimusten olisi 
katettava ympäristöä, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskeva unionin 
lainsäädäntö, jonka täytäntöönpano 
kansallisella tasolla edellyttää yksittäisiä 
viljelijöitä koskevia täsmällisiä 
velvollisuuksia, mukaan lukien neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY11 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/147/EY12 tai neuvoston direktiivin 
91/676/ETY13 mukaiset velvoitteet. Jotta 
voitaisiin noudattaa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 
1306/201314 liitettyä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston yhteistä lausuntoa, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY15 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/128/EY16

asiaan liittyvät säännökset sisällytetään 
ehdollisuuteen lakisääteisinä 
hoitovaatimuksina ja luetteloa hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista mukautetaan 
vastaavasti.

_________________ _________________

11 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 
21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

11 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 
21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 
30.11.2009, luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 
30.11.2009, luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

13 Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien 
suojelemisesta maataloudesta peräisin 
olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, 
s. 1):

13 Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien 
suojelemisesta maataloudesta peräisin 
olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, 
s. 1):

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 
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päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 
165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 
814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) 
N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 
347, 20.12.2013, s. 549).

päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 
165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 
814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) 
N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 
347, 20.12.2013, s. 549).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, yhteisön politiikan 
puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 
24.11.2009, s. 71).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, yhteisön politiikan 
puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 
24.11.2009, s. 71).

Or. en

Tarkistus 658
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä 
tarkoitusta varten otettava käyttöön 
maatilojen neuvontapalvelut, joilla 
parannetaan maatilojen ja 
maaseutuyritysten kestävää hoitoa ja 
toiminnan yleistä tehokkuutta, jotka 
kattavat taloudelliset, ympäristöön liittyvät 
ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja joiden 
avulla kartoitetaan, mitä parannuksia 
kaikkiin YMP:n strategiasuunnitelmissa 
määrättyihin tilatasolla toteutettaviin 
toimenpiteisiin olisi tehtävä. Näiden 
maatilojen neuvontapalvelujen olisi 
autettava lisäämään viljelijöiden ja muiden 
YMP:n tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 

(24) Jäsenvaltioiden olisi perustettava ja 
otettava käyttöön menettelyjä 
eturistiriitojen välttämiseksi maatilojen 
neuvontapalveluissa, joiden tavoitteena 
on parantaa maatilojen ja 
maaseutuyritysten kestävää hoitoa ja 
toiminnan yleistä tehokkuutta, jotka 
kattavat taloudelliset, ympäristöön liittyvät 
ja yhteiskunnalliset näkökohdat sekä 
6 artiklassa mainitut tämän asetuksen 
erityistavoitteet ja joiden avulla 
kartoitetaan, mitä parannuksia kaikkiin 
YMP:n strategiasuunnitelmissa 
määrättyihin tilatasolla toteutettaviin 
toimenpiteisiin olisi tehtävä. Näiden 
maatilojen neuvontapalvelujen olisi 
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suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

autettava lisäämään viljelijöiden ja muiden 
YMP:n tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon sekä eläinten 
hyvinvointiin liittyvistä normeista, 
vaatimuksista ja tiedoista. Luettelo 
viimeksi mainituista sisältää YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettuja 
vaatimuksia, joita sovelletaan viljelijöihin 
ja muihin YMP:n tuensaajiin tai jotka ovat 
heidän kannaltaan tarpeellisia, vaatimuksia, 
jotka perustuvat vedestä ja torjunta-
aineiden käytön vähentämisestä annettuun 
lainsäädäntöön, sekä maatalouden 
ekologisia toimenpiteitä, ravinnehuollon 
kestävyyden edistämisen ja aloitteita 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi ja 
riskinhallintaa varten. Annettujen neuvojen 
laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
menettelyjä eturistiriitojen välttämiseksi 
sekä otettava neuvojia mukaan 
maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Or. en

Tarkistus 659
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
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joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa. Kaikkien neuvontapalveluja ja 
innovointijärjestelmiä koskevien EU:n 
aloitteiden on mahdollisuuksien mukaan 
perustuttava jäsenvaltioiden tasolla jo 
käytössä oleviin palveluihin ja 
järjestelmiin, ja niiden on keskityttävä 
lisäarvon tarjoamiseen.

Or. en

Tarkistus 660
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa. Kaikkien neuvontapalveluja ja 
innovointijärjestelmiä koskevien EU:n 
aloitteiden on mahdollisuuksien mukaan 
perustuttava jäsenvaltioiden tasolla jo 
käytössä oleviin palveluihin ja 
järjestelmiin, ja niiden on keskityttävä 
lisäarvon tarjoamiseen.

Or. en



AM\1167703FI.docx 177/195 PE629.664v01-00

FI

Perustelu

Kun maatilojen neuvontapalveluja tehostetaan uuden YMP:n strategiasuunnitelmien 
puitteissa, jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä olemassa olevia 
rakenteita ja jo aiemmin toteutettuja toimia. Näin on kuitenkin toimittava ainoastaan, jos sillä 
tavoin varmistetaan kyseisten palvelujen tehokkaampi toimittaminen.

Tarkistus 661
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten voitava ottaa käyttöön maatilojen
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten sekä 
ravinteiden käytön kestävyyden 
edistämiseksi. Annettujen neuvojen laadun 
ja vaikuttavuuden parantamiseksi 
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mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
nykyisiä innovatiivisia järjestelmiä ja sen 
jälkeen otettava neuvojia mukaan 
maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Or. ro

Tarkistus 662
Matt Carthy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten määriteltävä maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näitä maatilojen 
neuvontapalveluja olisi tarjottava 
maksutta tiettyjen järjestelmien 
yhteydessä, ja niiden olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
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aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Or. en

Tarkistus 663
Anja Hazekamp

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön ja 
eläinten hyvinvointiin liittyvät ja 
yhteiskunnalliset näkökohdat ja joiden 
avulla kartoitetaan, mitä parannuksia 
kaikkiin YMP:n strategiasuunnitelmissa 
määrättyihin tilatasolla toteutettaviin 
toimenpiteisiin olisi tehtävä. Näiden 
maatilojen neuvontapalvelujen olisi 
autettava lisäämään viljelijöiden ja muiden 
YMP:n tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
eläinten hyvinvointiin, ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvistä normeista, 
vaatimuksista ja tiedoista. Luettelo 
viimeksi mainituista sisältää YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettuja 
vaatimuksia, joita sovelletaan viljelijöihin 
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tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

ja muihin YMP:n tuensaajiin tai jotka ovat 
heidän kannaltaan tarpeellisia, vaatimuksia, 
jotka perustuvat vedestä, tuotantoeläinten 
suojelusta ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Or. en

Tarkistus 664
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
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YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
nykyisiä innovatiivisia järjestelmiä ja sen 
jälkeen otettava neuvojia mukaan 
maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Or. en

Tarkistus 665
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 

(24) Jäsenvaltioiden on tätä tarkoitusta 
varten varmistettava, että viljelijöillä on 
mahdollisuus käyttää maatilojen 
neuvontapalveluja, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
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suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa ja tilojen 
turvallisuutta varten. Annettujen neuvojen 
laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Or. en

Tarkistus 666
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
tuotannontekijöiden tuottavuutta,
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 



AM\1167703FI.docx 183/195 PE629.664v01-00

FI

lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja kasvinsuojeluaineiden
kestävästä käytöstä annettuun 
lainsäädäntöön, ja aloitteita 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi ja 
riskinhallintaa varten. Annettujen neuvojen 
laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Or. it

Perustelu

Maatilojen neuvontapalvelujen ensisijaisena tavoitteena tulisi olla tuotannontekijöiden 
tuottavuuden parantaminen sekä tietojen antaminen maanviljelijöille voimassa olevasta 
lainsäädännöstä, sillä muussa tapauksessa maanviljelijöitä ei voida kannustaa niiden 
noudattamiseen.

Oikea määritelmä on kasvinsuojeluaineet eikä torjunta-aineet.

Tarkistus 667
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä (24) Jäsenvaltioiden olisi otettava 
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tarkoitusta varten otettava käyttöön 
maatilojen neuvontapalvelut, joilla 
parannetaan maatilojen ja 
maaseutuyritysten kestävää hoitoa ja 
toiminnan yleistä tehokkuutta, jotka 
kattavat taloudelliset, ympäristöön liittyvät 
ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja joiden 
avulla kartoitetaan, mitä parannuksia 
kaikkiin YMP:n strategiasuunnitelmissa 
määrättyihin tilatasolla toteutettaviin 
toimenpiteisiin olisi tehtävä. Näiden 
maatilojen neuvontapalvelujen olisi 
autettava lisäämään viljelijöiden ja muiden 
YMP:n tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

käyttöön maatilojen neuvontapalvelut
tavoitteena parantaa maatilojen ja 
maaseutuyritysten kestävää hoitoa ja 
toiminnan yleistä tehokkuutta, jotka 
kattavat taloudelliset, ympäristöön liittyvät 
ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja joiden 
avulla kartoitetaan, mitä parannuksia 
kaikkiin YMP:n strategiasuunnitelmissa 
määrättyihin tilatasolla toteutettaviin 
toimenpiteisiin olisi tehtävä. Näiden 
maatilojen neuvontapalvelujen olisi 
autettava lisäämään viljelijöiden ja muiden 
YMP:n tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista 
erityisesti ehdollisuuden alalla. Luettelo 
viimeksi mainituista sisältää YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettuja 
vaatimuksia, joita sovelletaan viljelijöihin 
ja muihin YMP:n tuensaajiin tai jotka ovat 
heidän kannaltaan tarpeellisia, vaatimuksia, 
jotka perustuvat vedestä ja torjunta-
aineiden kestävästä käytöstä annettuun 
lainsäädäntöön, ja aloitteita 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi ja 
riskinhallintaa varten. Annettujen neuvojen 
laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Or. pt

Tarkistus 668
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale



AM\1167703FI.docx 185/195 PE629.664v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi sekä akroekologisia 
käytäntöjä ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Or. es

Tarkistus 669
Paolo De Castro, Giovanni La Via
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava maatilojen 
neuvontapalveluja tarjoavat elimet
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Or. it
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Tarkistus 670
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava maatilojen 
neuvontapalveluja tarjoavat elimet
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Or. it
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Tarkistus 671
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön julkiset maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden käytön 
vähentämisestä ja akroekologisista 
käytännöistä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi. Annettujen neuvojen laadun 
ja vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Or. es
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Tarkistus 672
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten tarjottava laadukkaita maatilojen 
neuvontapalveluja, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista. 
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Or. en
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Perustelu

Viljelijöiden on hankittava uudentyyppisiä taitoja ja osaamista voidakseen ottaa käyttöön 
uusia ja kestävämpiä maatalouskäytäntöjä, jotka ovat usein nykyisiä monimutkaisempia. 
Maatilojen laadukkaiden neuvontapalvelujen tarjoaminen on näin ollen yhä tärkeämpää.

Tarkistus 673
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä 
normeista, vaatimuksista ja tiedoista.
Luettelo viimeksi mainituista sisältää 
YMP:n strategiasuunnitelmassa 
vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan 
viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin 
tai jotka ovat heidän kannaltaan 
tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat 
vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja 
aloitteita mikrobilääkeresistenssin 
torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. 
Annettujen neuvojen laadun ja 
vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 

(24) Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta 
varten otettava käyttöön maatilojen 
neuvontapalvelut, joilla parannetaan 
maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää 
hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, 
jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja 
joiden avulla kartoitetaan, mitä 
parannuksia kaikkiin YMP:n 
strategiasuunnitelmissa määrättyihin 
tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin 
olisi tehtävä. Näiden maatilojen 
neuvontapalvelujen olisi autettava 
lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n 
tuensaajien tietoisuutta toisaalta 
tilanhoidon ja maankäytön välisestä 
suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi 
eläinten hyvinvointiin, ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvistä normeista, 
vaatimuksista ja tiedoista. Luettelo 
viimeksi mainituista sisältää YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettuja 
vaatimuksia, joita sovelletaan viljelijöihin 
ja muihin YMP:n tuensaajiin tai jotka ovat 
heidän kannaltaan tarpeellisia, vaatimuksia, 
jotka perustuvat vedestä ja torjunta-
aineiden kestävästä käytöstä annettuun 
lainsäädäntöön, ja aloitteita 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi ja 
riskinhallintaa varten. Annettujen neuvojen 
laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia 
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mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

mukaan maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmään (’AKIS-
järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota 
ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää teknologista ja tieteellistä 
tietoa.

Or. en

Perustelu

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 31/2018 todetaan, että 
eläinten hyvinvointia koskevan EU:n lainsäädännön noudattaminen on kokonaisuudessaan 
edelleen epätyydyttävää. Maatilojen neuvontapalvelujen olisi oltava tärkeässä asemassa 
tunnistettaessa heikkouksia ja autettaessa tuensaajia lainsäädännön noudattamisessa.

Tarkistus 674
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Jotta varmistetaan laadukkaan 
neuvonnan tarjoaminen kaikille unionin 
viljelijöille, komissio määrittelee 
maatilojen neuvontapalvelujen 
vähimmäisnormit tarjotun palvelun 
laadun, riippumattomuuden ja alueellisen 
kattavuuden osalta. Komission olisi ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa 
akkreditoitava kaikki maatilojen 
neuvontapalvelut laadunvalvontaa varten. 
Tapauksissa, joissa komissio katsoo, ettei 
maatilojen neuvontapalvelu täytä 
vähimmäisnormeja, komission olisi 
ilmoitettava asiasta kirjallisesti 
asianomaiselle jäsenvaltiolle ja pyydettävä 
sitä toteuttamaan korjaavia toimia.

Or. en
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Perustelu

Viljelijöiden on hankittava uudentyyppisiä taitoja ja osaamista voidakseen ottaa käyttöön 
uusia ja kestävämpiä maatalouskäytäntöjä, jotka ovat usein nykyisiä monimutkaisempia. 
Maatilojen laadukkaiden neuvontapalvelujen tarjoaminen on näin ollen yhä tärkeämpää. 
Tällä hetkellä YMP:stä vaikuttaa kuitenkin puuttuvan todellinen laadukas neuvontapalvelujen 
valvontajärjestelmä, ja palvelujen kapasiteetti vaihtelee valtavasti jäsenvaltioiden kesken.

Tarkistus 675
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta varmistettaisiin tulotuen 
oikeudenmukaisempi jakautuminen, 
tietyn enimmäismäärän ylittäviä suorien 
tukien määriä olisi alennettava ja tulo 
olisi joko käytettävä tuotannosta 
irrotettuihin suoriin tukiin ja ensisijaisesti 
kestävyysperusteiseen täydentävään 
uudelleenjakotulotukeen tai siirrettävä 
maaseuturahastoon. Työllisyyteen 
kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
välttämiseksi työvoima olisi otettava 
huomioon järjestelmää sovellettaessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tilarakenteet ja muut maatilojen ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltiosta 
toiseen. Kaikkia jäsenvaltioita ei voida sovittaa samaan muottiin eikä samanlaista pakollista 
tukikattoa ja tuen alentamisen säätämistä voida vaatia kaikilta jäsenvaltioilta. Pakollinen 
tukikatto ja tuen alentamisen säätäminen voidaan asettaa jäsenvaltiotasolla tai niistä voidaan 
tehdä vapaaehtoisia.

Tarkistus 676
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta varmistettaisiin tulotuen 
oikeudenmukaisempi jakautuminen, tietyn 
enimmäismäärän ylittäviä suorien tukien 
määriä olisi alennettava ja tulo olisi joko 
käytettävä tuotannosta irrotettuihin
suoriin tukiin ja ensisijaisesti 
kestävyysperusteiseen täydentävään 
uudelleenjakotulotukeen tai siirrettävä 
maaseuturahastoon. Työllisyyteen 
kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
välttämiseksi työvoima olisi otettava 
huomioon järjestelmää sovellettaessa.

(25) Jotta varmistettaisiin tulotuen 
oikeudenmukaisempi jakautuminen, tietyn 
enimmäismäärän ylittäviä suorien tukien 
määriä olisi alennettava ja tulo olisi joko 
käytettävä suoriin tukiin ja ensisijaisesti 
kestävyysperusteiseen täydentävään 
uudelleenjakotulotukeen tai siirrettävä 
maaseuturahastoon asetuksessa 
vahvistetuissa rajoissa. Suorien tukien 
enimmäismäärä olisi käytettävä 
täydentävää uudelleenjakotukea 
täydentävällä tai sille vaihtoehtoisella 
tavalla, jos uudelleenjakotuki jo täyttää 
kunnianhimoiset tavoitteet. Työllisyyteen 
kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
välttämiseksi työvoima olisi otettava 
huomioon järjestelmää sovellettaessa.

Or. fr

Tarkistus 677
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta varmistettaisiin tulotuen 
oikeudenmukaisempi jakautuminen, tietyn 
enimmäismäärän ylittäviä suorien tukien 
määriä olisi alennettava ja tulo olisi joko 
käytettävä tuotannosta irrotettuihin suoriin 
tukiin ja ensisijaisesti 
kestävyysperusteiseen täydentävään 
uudelleenjakotulotukeen tai siirrettävä 
maaseuturahastoon. Työllisyyteen 
kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
välttämiseksi työvoima olisi otettava 
huomioon järjestelmää sovellettaessa.

(25) Jotta varmistettaisiin tulotuen 
oikeudenmukaisempi jakautuminen, tietyn 
enimmäismäärän ylittäviä suorien tukien 
määriä olisi alennettava ja tulo olisi joko 
käytettävä tuotannosta irrotettuihin suoriin 
tukiin ja ensisijaisesti 
kestävyysperusteiseen täydentävään 
uudelleenjakotulotukeen tai siirrettävä 
maaseuturahastoon. Yritysten ryhmittymiin 
ja osuuskuntiin kohdistuvien kielteisten 
vaikutusten välttämiseksi osuuskuntien ja 
vastaavien ryhmittymien tasavertaisia 
jäseniä on kohdeltava kuin yksittäisiä 
viljelijöitä. Työllisyyteen kohdistuvien 
kielteisten vaikutusten välttämiseksi 
työvoima olisi otettava huomioon 
järjestelmää sovellettaessa.

Or. de
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Tarkistus 678
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta varmistettaisiin tulotuen 
oikeudenmukaisempi jakautuminen, tietyn 
enimmäismäärän ylittäviä suorien tukien 
määriä olisi alennettava ja tulo olisi joko 
käytettävä tuotannosta irrotettuihin suoriin 
tukiin ja ensisijaisesti 
kestävyysperusteiseen täydentävään 
uudelleenjakotulotukeen tai siirrettävä 
maaseuturahastoon. Työllisyyteen 
kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
välttämiseksi työvoima olisi otettava 
huomioon järjestelmää sovellettaessa.

(25) Jotta varmistettaisiin tulotuen 
oikeudenmukaisempi jakautuminen, tietyn 
enimmäismäärän ylittäviä suorien tukien 
määriä olisi alennettava ja tulo olisi joko 
käytettävä tuotannosta irrotettuihin suoriin 
tukiin ja ensisijaisesti 
kestävyysperusteiseen täydentävään 
uudelleenjakotulotukeen tai siirrettävä 
maaseuturahastoon. Työllisyyteen 
kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
välttämiseksi työvoima olisi otettava 
huomioon järjestelmää sovellettaessa. 
Tämän johdanto-osan kappaleen 
säännöksiä täytäntöönpannessaan 
komission ja jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
varmistettava kaikkien maatilojen kestävä 
kehitys.

Or. ro

Tarkistus 679
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta varmistettaisiin tulotuen 
oikeudenmukaisempi jakautuminen, tietyn 
enimmäismäärän ylittäviä suorien tukien 
määriä olisi alennettava ja tulo olisi joko
käytettävä tuotannosta irrotettuihin suoriin 
tukiin ja ensisijaisesti 
kestävyysperusteiseen täydentävään 
uudelleenjakotulotukeen tai siirrettävä 
maaseuturahastoon. Työllisyyteen 
kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
välttämiseksi työvoima olisi otettava
huomioon järjestelmää sovellettaessa.

(25) Jotta varmistettaisiin tulotuen 
oikeudenmukaisempi jakautuminen, tuki 
olisi keskitettävä viljelijöille, jotka 
aktiivisesti edistävät kestävän kehityksen 
taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja 
sosiaalisia ulottuvuuksia. Tämän 
toteuttamiseksi ”tosiasiallinen viljelijä” 
olisi määriteltävä selvästi jäsenvaltioissa. 
Jäsenvaltiot voivat myös päättää, että 
tietyn enimmäismäärän ylittäviä suorien 
tukien määriä olisi alennettava ja tulo olisi 
käytettävä tuotannosta irrotettuihin suoriin 
tukiin. Työllisyyteen kohdistuvien 
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kielteisten vaikutusten välttämiseksi 
työvoima voitaisiin ottaa huomioon 
järjestelmää sovellettaessa.

Or. en

Tarkistus 680
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta varmistettaisiin tulotuen 
oikeudenmukaisempi jakautuminen, tietyn 
enimmäismäärän ylittäviä suorien tukien 
määriä olisi alennettava ja tulo olisi joko
käytettävä tuotannosta irrotettuihin suoriin 
tukiin ja ensisijaisesti
kestävyysperusteiseen täydentävään 
uudelleenjakotulotukeen tai siirrettävä 
maaseuturahastoon. Työllisyyteen 
kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
välttämiseksi työvoima olisi otettava 
huomioon järjestelmää sovellettaessa.

(25) Jotta varmistettaisiin tulotuen 
oikeudenmukaisempi jakautuminen, tietyn 
enimmäismäärän ylittäviä suorien tukien 
määriä olisi alennettava ja tulo olisi 
käytettävä tuotannosta irrotettuihin suoriin 
tukiin kestävyysperusteista täydentävää 
uudelleenjakotulotukea varten.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen pilarin tukien enimmäismäärän asettamisen seurauksena saatavan tulon olisi 
jäätävä uudelleenjakotukena ensimmäiseen pilariin.
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