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Tarkistus 106
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Komissio ehdotti YMP:n 
kytkemistä tuloksellisuuteen 
(’täytäntöönpanomalli’). Uudessa 
oikeudellisessa kehyksessä unionin on 
tarkoitus vahvistaa politiikan 
perusparametrit, kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset, kun taas 
jäsenvaltioiden on tarkoitus kantaa 
nykyistä enemmän vastuuta siitä, kuinka ne 
täyttävät tavoitteet ja saavuttavat sovitut 
päämäärät. Jäsenvaltioiden on näin ollen 
tarkoitus laatia YMP:n 
strategiasuunnitelmat, jotka komission on 
määrä hyväksyä ja jotka jäsenvaltiot 
panevat täytäntöön.

(2) Komissio ehdotti YMP:n 
kytkemistä tuloksellisuuteen 
(’täytäntöönpanomalli’). Uudessa 
oikeudellisessa kehyksessä unionin on 
tarkoitus vahvistaa politiikan parametrit, 
kuten YMP:n tavoitteet ja 
perusvaatimukset. Vahva unionin kehys 
on keskeinen sen varmistamiseksi, että 
YMP säilyy yhteisenä politiikkana, sekä 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
takaamiseksi. Jäsenvaltioilla on nykyistä 
enemmän vastuuta siitä, kuinka ne 
täyttävät tavoitteet ja saavuttavat sovitut 
päämäärät. Jäsenvaltioiden on näin ollen 
tarkoitus laatia ennakkoanalyysiin ja 
tarvearviointiin perustuvat YMP:n 
strategiasuunnitelmat, jotka komission on 
määrä hyväksyä ja jotka jäsenvaltiot 
panevat täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 107
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jäsenvaltioiden olisi YMP:n 
seuraavaa uudistusta varten ja ottaen 
huomioon uudet Euroopan vihreän 
kehityksen tavoitteet edistettävä edelleen 
voimassa olevia maaseudun ympäristöön 
ja ilmastoon liittyviä toimia ja kaikkia 
muita välineitä, jotka voivat auttaa 
viljelijöitä heidän pyrkimyksissään 
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ekologista siirtymää.

Or. en

Tarkistus 108
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Lainsäädäntömenettelyä ei ole saatu 
päätökseen riittävän ajoissa, jotta 
jäsenvaltiot ja komissio ehtisivät saada 
kaikki tarvittavat osatekijät valmiiksi 
uuden oikeudellisen kehyksen ja YMP:n 
strategiasuunnitelmien soveltamiseksi 
1 päivästä tammikuuta 2021, kuten 
komissio alun perin ehdotti.

(3) Lainsäädäntömenettelyä ei ole saatu 
päätökseen riittävän ajoissa, jotta 
jäsenvaltiot ja komissio ehtisivät saada 
kaikki tarvittavat osatekijät valmiiksi 
uuden oikeudellisen kehyksen ja YMP:n 
strategiasuunnitelmien soveltamiseksi 
1 päivästä tammikuuta 2021, kuten 
komissio alun perin ehdotti. Tämä 
aiheuttaa suurta epävarmuutta ja 
mahdollisia riskejä maatalousalalle ja 
yksittäisille viljelijöille.

Or. ro

Tarkistus 109
Petros Kokkalis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Lainsäädäntömenettelyä ei ole saatu 
päätökseen riittävän ajoissa, jotta 
jäsenvaltiot ja komissio ehtisivät saada 
kaikki tarvittavat osatekijät valmiiksi 
uuden oikeudellisen kehyksen ja YMP:n 
strategiasuunnitelmien soveltamiseksi 
1 päivästä tammikuuta 2021, kuten 
komissio alun perin ehdotti.

(3) Lainsäädäntömenettelyä ei ole saatu 
päätökseen riittävän ajoissa, jotta 
jäsenvaltiot ja komissio ehtisivät saada 
kaikki tarvittavat osatekijät valmiiksi 
uuden oikeudellisen kehyksen ja YMP:n 
strategiasuunnitelmien soveltamiseksi 
1 päivästä tammikuuta 2021, kuten 
komissio alun perin ehdotti. Tämä 
viivästyminen luo epävarmuutta 
viljelijöille, maatalousalalle ja muille 
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YMP:n edunsaajille.

Or. en

Tarkistus 110
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sen varmistamiseksi, että tukea 
voidaan myöntää viljelijöille ja muille 
edunsaajille Euroopan maatalouden 
tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
vuonna 2021, unionin olisi edelleen 
myönnettävä tällaista tukea vielä yhden 
vuoden ajan nykyisen, vuodet 2014–2020 
kattavan oikeudellisen kehyksen 
edellytysten mukaisesti. Nykyinen 
oikeudellinen kehys vahvistetaan erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksissa (EU) N:o 1303/20137, (EU) 
N:o 1305/20138, (EU) No 1306/20139, 
(EU) N:o 1307/201310, (EU) 
N:o 1308/201311, (EU) N:o 228/201312 ja 
(EU) N:o 229/201313. Jotta voidaan lisäksi 
helpottaa siirtymistä nykyisistä 
tukijärjestelmistä uuteen oikeudelliseen 
kehykseen, joka kattaa 1 päivästä 
tammikuuta 2022 alkavan kauden, olisi 
vahvistettava säännöt, joilla säännellään 
sitä, miten tietty monivuotiselta perustalta 
myönnettävä tuki sisällytetään uuteen 
oikeudelliseen kehykseen.

(4) Sen varmistamiseksi, että tukea 
voidaan myöntää viljelijöille ja muille 
edunsaajille Euroopan maatalouden 
tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
vuonna 2021, unionin olisi edelleen 
myönnettävä tällaista tukea vielä kahden 
vuoden ajan nykyisen, vuodet 2014–2020 
kattavan oikeudellisen kehyksen 
edellytysten mukaisesti. Jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava tuen keskeytymätön 
jatkuminen viljelijöille siirtymäkauden 
aikana. Nykyinen oikeudellinen kehys 
vahvistetaan erityisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) 
N:o 1303/20137, (EU) N:o 1305/20138, 
(EU) No 1306/20139, (EU) 
N:o 1307/201310, (EU) N:o 1308/201311, 
(EU) N:o 228/201312 ja (EU) 
N:o 229/201313. Jotta voidaan lisäksi 
helpottaa siirtymistä nykyisistä 
tukijärjestelmistä uuteen oikeudelliseen 
kehykseen, joka kattaa 1 päivästä 
tammikuuta 2022 alkavan kauden, olisi 
vahvistettava säännöt, joilla säännellään 
sitä, miten tietty monivuotiselta perustalta 
myönnettävä tuki sisällytetään uuteen 
oikeudelliseen kehykseen.

__________________ __________________
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
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sosiaalirahastoa, 
yhteenkuuluvuudenrahastoa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä sekä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 320).

sosiaalirahastoa, 
yhteenkuuluvuudenrahastoa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä sekä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 320).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) 
tuesta maaseudun kehittämiseen ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 487).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) 
tuesta maaseudun kehittämiseen ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 487).

9 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).

9 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).

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 
(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 
(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, 
maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) 

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, 
maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) 
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N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) 
N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL 
L 347, 20.12.2013, s. 671).

N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) 
N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL 
L 347, 20.12.2013, s. 671).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 228/2013, annettu 
13 päivänä maaliskuuta 2013, unionin 
syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 247/2006 
kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, 
s. 23).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 228/2013, annettu 
13 päivänä maaliskuuta 2013, unionin 
syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 247/2006 
kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, 
s. 23).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 229/2013, annettu 
13 päivänä maaliskuuta 2013, Egeanmeren 
pienten saarten hyväksi toteutettavista 
maatalousalan erityistoimenpiteistä ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 
kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, 
s. 41).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 229/2013, annettu 
13 päivänä maaliskuuta 2013, Egeanmeren 
pienten saarten hyväksi toteutettavista 
maatalousalan erityistoimenpiteistä ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 
kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, 
s. 41).

Or. pl

Perustelu

Tämän asetuksen pitäisi helpottaa kansallisten viranomaisten ja maksuvirastojen maksujen 
suorittamista lopullisille edunsaajille ilman viiveitä siirtymäkauden aikana.

Tarkistus 111
Petros Kokkalis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sen varmistamiseksi, että tukea 
voidaan myöntää viljelijöille ja muille 
edunsaajille Euroopan maatalouden 
tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
vuonna 2021, unionin olisi edelleen 
myönnettävä tällaista tukea vielä yhden 
vuoden ajan nykyisen, vuodet 2014–2020 
kattavan oikeudellisen kehyksen 

(4) Sen varmistamiseksi, että tukea 
voidaan myöntää viljelijöille ja muille 
edunsaajille Euroopan maatalouden 
tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
vuonna 2021 ja siitä eteenpäin unionin 
olisi edelleen myönnettävä tällaista tukea 
siirtymäkauden ajan nykyisen, vuodet 
2014–2020 kattavan oikeudellisen 
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edellytysten mukaisesti. Nykyinen 
oikeudellinen kehys vahvistetaan erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksissa (EU) N:o 1303/20137, (EU) 
N:o 1305/20138, (EU) No 1306/20139, 
(EU) N:o 1307/201310, (EU) 
N:o 1308/201311, (EU) N:o 228/201312 ja 
(EU) N:o 229/201313. Jotta voidaan lisäksi 
helpottaa siirtymistä nykyisistä 
tukijärjestelmistä uuteen oikeudelliseen 
kehykseen, joka kattaa 1 päivästä 
tammikuuta 2022 alkavan kauden, olisi 
vahvistettava säännöt, joilla säännellään 
sitä, miten tietty monivuotiselta perustalta 
myönnettävä tuki sisällytetään uuteen 
oikeudelliseen kehykseen.

kehyksen edellytysten mukaisesti. 
Nykyinen oikeudellinen kehys vahvistetaan 
erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksissa (EU) 
N:o 1303/20137, (EU) N:o 1305/20138, 
(EU) No 1306/20139, (EU) 
N:o 1307/201310, (EU) N:o 1308/201311, 
(EU) N:o 228/201312 ja (EU) 
N:o 229/201313. Jotta voidaan lisäksi 
helpottaa siirtymistä nykyisistä 
tukijärjestelmistä uuteen oikeudelliseen 
kehykseen, joka kattaa siirtymäkauden 
jälkeisen kauden, olisi vahvistettava 
säännöt, joilla säännellään sitä, miten tietty 
monivuotiselta perustalta myönnettävä tuki 
sisällytetään uuteen oikeudelliseen 
kehykseen.

__________________ __________________
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, 
yhteenkuuluvuudenrahastoa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä sekä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 320).

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, 
yhteenkuuluvuudenrahastoa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä sekä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 320).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) 
tuesta maaseudun kehittämiseen ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 487).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) 
tuesta maaseudun kehittämiseen ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 487).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
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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).

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).

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 
(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 
(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, 
maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) 
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) 
N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL 
L 347, 20.12.2013, s. 671).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, 
maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) 
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) 
N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL 
L 347, 20.12.2013, s. 671).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 228/2013, annettu 
13 päivänä maaliskuuta 2013, unionin 
syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 247/2006 
kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, 
s. 23).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 228/2013, annettu 
13 päivänä maaliskuuta 2013, unionin 
syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 247/2006 
kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, 
s. 23).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 229/2013, annettu 
13 päivänä maaliskuuta 2013, Egeanmeren 
pienten saarten hyväksi toteutettavista 
maatalousalan erityistoimenpiteistä ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 
kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, 
s. 41).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 229/2013, annettu 
13 päivänä maaliskuuta 2013, Egeanmeren 
pienten saarten hyväksi toteutettavista 
maatalousalan erityistoimenpiteistä ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 
kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, 
s. 41).

Or. en
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Tarkistus 112
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sen varmistamiseksi, että tukea 
voidaan myöntää viljelijöille ja muille 
edunsaajille Euroopan maatalouden 
tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
vuonna 2021, unionin olisi edelleen 
myönnettävä tällaista tukea vielä yhden 
vuoden ajan nykyisen, vuodet 2014–2020 
kattavan oikeudellisen kehyksen 
edellytysten mukaisesti. Nykyinen 
oikeudellinen kehys vahvistetaan erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksissa (EU) N:o 1303/20137, (EU) 
N:o 1305/20138, (EU) N:o 1306/20139, 
(EU) N:o 1307/201310, (EU) N:o 
1308/201311, (EU) N:o 228/201312 ja (EU) 
N:o 229/201313. Jotta voidaan lisäksi 
helpottaa siirtymistä nykyisistä 
tukijärjestelmistä uuteen oikeudelliseen 
kehykseen, joka kattaa 1 päivästä 
tammikuuta 2022 alkavan kauden, olisi 
vahvistettava säännöt, joilla säännellään 
sitä, miten tietty monivuotiselta perustalta 
myönnettävä tuki sisällytetään uuteen 
oikeudelliseen kehykseen.

(4) Sen varmistamiseksi, että tukea 
voidaan myöntää viljelijöille ja muille 
edunsaajille Euroopan maatalouden 
tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
vuonna 2021, unionin olisi edelleen 
myönnettävä tällaista tukea vielä kahden 
vuoden ajan nykyisen, vuodet 2014–2020 
kattavan oikeudellisen kehyksen 
edellytysten mukaisesti. Nykyinen 
oikeudellinen kehys vahvistetaan erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksissa (EU) N:o 1303/20137, (EU) 
N:o 1305/20138, (EU) N:o 1306/20139, 
(EU) N:o 1307/201310, (EU) N:o 
1308/201311, (EU) N:o 228/201312 ja (EU) 
N:o 229/201313. Jotta voidaan lisäksi 
helpottaa siirtymistä nykyisistä 
tukijärjestelmistä uuteen oikeudelliseen 
kehykseen, joka kattaa 1 päivästä 
tammikuuta 2022 alkavan kauden, olisi 
vahvistettava säännöt, joilla säännellään 
sitä, miten tietty monivuotiselta perustalta 
myönnettävä tuki sisällytetään uuteen 
oikeudelliseen kehykseen.

__________________ __________________
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä sekä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä sekä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
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neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 18.9.2013, 
s. 320).

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 18.9.2013, 
s. 320).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) 
tuesta maaseudun kehittämiseen ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 487)

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) 
tuesta maaseudun kehittämiseen ja 
neuvoston asetuksen (EY) 1698/2005 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 487)

9 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).

9 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).

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 
(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608)

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 
(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608)

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, 
maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 
234/79, 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 671).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, 
maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 
234/79, 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 671).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 228/2013, 
annettu 13 päivänä maaliskuuta 2013, 
unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä ja neuvoston 

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 228/2013, annettu 
13 päivänä maaliskuuta 2013, unionin 
syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 247/2006 
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asetuksen (EY) N:o 247/2006 
kumoamisesta (EUVL L 78, 18.9.2013, 
s. 23).

kumoamisesta (EUVL L 78, 18.9.2013, 
s. 23).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 229/2013, annettu 
13 päivänä maaliskuuta 2013, unionin 
syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1405/2006 
kumoamisesta (EUVL L 78, 18.9.2013, 
s. 41).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 229/2013, annettu 
13 päivänä maaliskuuta 2013, unionin 
syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1405/2006 
kumoamisesta (EUVL L 78, 18.9.2013, 
s. 41).

Or. it

Perustelu

Kahden vuoden siirtymäjakso takaa viljelijöille vakauden ja varmuuden, ja näin ollen heillä 
on riittävästi aikaa mukautua YMP:n tulevan sääntelyn mukaisiin uusiin sääntöihin. 
Strategisten suunnitelmien laadinnasta vastaavien kansallisten viranomaisten on ensin 
saatettava nämä säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä, jotta viljelijät voivat valmistautua 
uuteen maatalouspolitiikkaan. Tätä varten olisi toteutettava kaikki asetuksen tekstiin liittyvät 
mukautukset, jotka ovat tarpeen siirtymäkauden pidentämiseksi 31. joulukuuta 2022 asti.

Tarkistus 113
Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) On keskeistä panna täytäntöön 
tämä asetus käytännössä jotta 
varmistetaan, etteivät viljelijät joudu 
epäedulliseen asemaan siirtymäkauden 
aikana ja jotta he saavat edelleen tukea 
ennakoitavalla tavalla ilman muutoksia 
vertailuolosuhteisiin, joita sovelletaan 
kauden 2014–2020 aikana.

Or. pt

Tarkistus 114
Petros Kokkalis
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tässä asetuksessa olisi annettava 
jäsenvaltioille riittävästi aikaa laatia 
kansalliset strategiasuunnitelmansa ja 
kehittää hallinnolliset rakenteensa, mitä 
uuden oikeudellisen kehyksen 
menestyksekäs täytäntöönpano edellyttää.

Or. en

Tarkistus 115
Petros Kokkalis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
kuultava laajasti viljelijöitä ja kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä 
jäsenvaltioiden YMP:n 
strategiasuunnitelmia laadittaessa, jotta 
YMP:n uudistaminen ja 
yksinkertaistaminen tuottaisi tulosta ja 
jotta ne voivat maksimoida osuutensa 
Europan vihreän kehityksen ohjelmaan ja 
Pellolta pöytään -strategiaan. 
Jäsenvaltioiden YMP:n 
strategiasuunnitelmien laatimista olisi 
ryhdyttävä valmistelemaan viipymättä, 
jotta viljelijöille ja muille YMP:n 
edunsaajille varmistetaan sujuva 
siirtyminen uuteen ohjelmakauteen. 

Or. en

Tarkistus 116
Álvaro Amaro
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Tässä asetuksessa olisi annettava 
jäsenvaltioille riittävästi aikaa laatia 
kansalliset strategiasuunnitelmansa ja 
kehittää hallinnolliset rakenteet, joita 
uuden oikeudellisen kehyksen 
menestyksekäs täytäntöönpano edellyttää. 
Tämän ei pitäisi estää jäsenvaltioita 
esittelemästä kansallisia 
strategiasuunnitelmiaan hyvissä ajoin. 
Lisäksi kaikkien kansallisten 
strategiasuunnitelmien olisi tultava 
voimaan siirtymäkauden jälkeen ja 
samaan aikaan. Eri maihin ei pidä 
missään olosuhteissa soveltaa eri 
sääntöjä.

Or. pt

Tarkistus 117
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 
2021, jäsenvaltioilla, jotka osoittavat, että 
niiden varat ovat vaarassa loppua, eivätkä 
ne pysty tekemään uusia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti, 
olisi oltava mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, 31 päivään 
joulukuuta 2021, ja rahoittaa kyseiset 
pidennetyt ohjelmat vuoden 2021 
vastaavista talousarviomäärärahoista. 
Pidennetyillä ohjelmilla olisi pyrittävä 

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä 
siirtymäkauden ajan, jäsenvaltioilla, jotka 
osoittavat varojen tarpeen uusien 
sitoumusten tekemiseksi kaikkia tai 
tiettyjä toimenpiteitä ja niistä johtuvia 
menoja varten asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 mukaisesti, olisi oltava 
mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, siirtymäkauden 
loppuun asti, ja rahoittaa kyseiset 
pidennetyt ohjelmat kyseisen kauden 
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säilyttämään ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvä tavoitetaso vähintään aiemman 
tasoisena.

vastaavista talousarviomäärärahoista. 
Niillä jäsenvaltioilla, joiden on siirrettävä 
osa maaseuturahaston siirtymäkauden 
määrärahoista voidakseen tehdä uusia 
oikeudellisia sitoumuksia vain tiettyjä 
toimenpiteitä varten, olisi oltava 
mahdollisuus siirtää se osa 
siirtymäkauden maaseuturahaston 
määrärahoista, jota ei käytetty 
maaseudun kehittämisohjelmien 
jatkamiseen, ohjelmakauden jäljelle 
jäävien vuosien määrärahoihin, 
neuvoston asetuksen (EU) .../... [vuosia 
2021–2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta annettu 
asetus] mukaisesti. Kun otetaan 
huomioon tarve siirtää kaikki 
maaseuturahaston määrärahat 
siirtymäkaudeksi, pidennetyillä ohjelmilla 
olisi pyrittävä säilyttämään ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä tavoitetaso vähintään 
aiemman tasoisena.

Or. en

Perustelu

Tätä pidetään tarpeellisena, jotta varmistetaan maaseudun kehittämisohjelman joustava 
pidentäminen. Vuonna 2021 (maaseudun kehittämisrahaston pidentämisvuosi) on oltava 
mahdollisuus suunnata varoja uuteen rahoituskauteen (maaseuturahasto) niin, että otetaan 
huomioon todellinen varojen tarve yksittäisissä maaseudun kehittämisohjelman 
toimenpiteissä. Ehdotettu ”kaikki tai ei mitään” -lähestymistapa EU:n varojen siirtämiseksi 
(kausien välillä) estää tämän. Tämä mahdollisuus voisi perustua nykyiseen käytäntöön, 
siirtymiseen vuosista 2007–2013 vuosiin 2014–2020, kuten Europan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1310/2013 (17. joulukuuta 2013), 1 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 118
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Robert 
Hajšel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 
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2021, jäsenvaltioilla, jotka osoittavat, että 
niiden varat ovat vaarassa loppua, eivätkä 
ne pysty tekemään uusia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti, 
olisi oltava mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, 31 päivään joulukuuta 
2021, ja rahoittaa kyseiset pidennetyt 
ohjelmat vuoden 2021 vastaavista 
talousarviomäärärahoista. Pidennetyillä 
ohjelmilla olisi pyrittävä säilyttämään 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
tavoitetaso vähintään aiemman tasoisena.

2021 ja tapauksen mukaan vuonna 2022, 
jäsenvaltioilla, jotka osoittavat, että niiden 
varat ovat vaarassa loppua, eivätkä ne 
pysty tekemään uusia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti, 
olisi oltava mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, 31 päivään joulukuuta 
2021, ja rahoittaa kyseiset pidennetyt 
ohjelmat vuoden 2021 vastaavista 
talousarviomäärärahoista. Pidennetyillä 
ohjelmilla olisi pyrittävä säilyttämään 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
tavoitetaso vähintään aiemman tasoisena, 
mikä näin ollen edellyttää vähintään 
59 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin liittyvien 
maaseuturahaston menojen 
kokonaistason säilyttämistä vähintään 
entisen tasoisena.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus esitetään sen selventämiseksi, että jos ympäristö- ja ilmastotavoitteen taso 
otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o 1305/2013 59 artiklan 6 kohdan mukaisesti, se 
merkitsee vähintään 30 prosenttia maaseuturahaston menoista.

Tarkistus 119
Simone Schmiedtbauer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 
2021, jäsenvaltioilla, jotka osoittavat, että 
niiden varat ovat vaarassa loppua, eivätkä 
ne pysty tekemään uusia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti, 
olisi oltava mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 
2021 tai tapauksen mukaan vuonna 2022, 
jäsenvaltioilla, jotka osoittavat, että niiden 
varat ovat vaarassa loppua, eivätkä ne 
pysty tekemään uusia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti, 
olisi oltava mahdollisuus jatkaa maaseudun 
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alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, 31 päivään 
joulukuuta 2021, ja rahoittaa kyseiset 
pidennetyt ohjelmat vuoden 2021 
vastaavista talousarviomäärärahoista. 
Pidennetyillä ohjelmilla olisi pyrittävä 
säilyttämään ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvä tavoitetaso vähintään aiemman 
tasoisena.

kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, koko siirtymäkauden 
ajan, ja rahoittaa kyseiset pidennetyt 
ohjelmat vastaavien vuosien 
talousarviomäärärahoista. Pidennetyillä 
ohjelmilla olisi pyrittävä säilyttämään 
vähintään sama maaseuturahaston 
menojen prosenttiosuus ympäristöön ja 
ilmastoon liittyviä tavoitteita varten.

Or. en

Perustelu

Vaikka monivuotista rahoituskehystä koskeva komission ehdotus merkitsee maaseudun 
kehittämisen rahoituksen leikkaamista, tätä siirtymäasetusta koskeva nykyinen teksti 
tarkoittaa, että maaseuturahaston ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin liittyvien menojen 
kokonaistaso on säilytettävä. On tarkennettava, että ympäristöön ja ilmastoon liittyvien 
tavoitteiden kokonaistason on oltava prosenttiosuus nykyisen ohjelmakauden 
maaseuturahaston sitoumuksista pelkän numeerisen arvon sijasta. Muussa tapauksessa 
maaseudun kehittämistoimet olisi laskettava ja ohjelmoitava kokonaan uudelleen 
siirtymäkauden ajaksi.

Tarkistus 120
Petros Kokkalis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 
2021, jäsenvaltioilla, jotka osoittavat, että 
niiden varat ovat vaarassa loppua, eivätkä 
ne pysty tekemään uusia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti, 
olisi oltava mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, 31 päivään 
joulukuuta 2021, ja rahoittaa kyseiset 
pidennetyt ohjelmat vuoden 2021 
vastaavista talousarviomäärärahoista. 

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä 
siirtymäkauden aikana, jäsenvaltioilla, 
jotka osoittavat, että niiden varat ovat 
vaarassa loppua, eivätkä ne pysty tekemään 
uusia sitoumuksia asetuksen (EU) N:o 
1305/2013 mukaisesti, olisi oltava 
mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, koko siirtymäkauden 
ajan, ja rahoittaa kyseiset pidennetyt 
ohjelmat vastaavien vuosien 
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Pidennetyillä ohjelmilla olisi pyrittävä 
säilyttämään ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvä tavoitetaso vähintään aiemman 
tasoisena.

talousarviomäärärahoista. Pidennetyillä 
ohjelmilla olisi pyrittävä säilyttämään 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
tavoitetaso vähintään aiemman tasoisena.

Or. en

Tarkistus 121
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 
2021, jäsenvaltioilla, jotka osoittavat, että 
niiden varat ovat vaarassa loppua, eivätkä 
ne pysty tekemään uusia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti, 
olisi oltava mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, 31 päivään 
joulukuuta 2021, ja rahoittaa kyseiset 
pidennetyt ohjelmat vuoden 2021 
vastaavista talousarviomäärärahoista. 
Pidennetyillä ohjelmilla olisi pyrittävä 
säilyttämään ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvä tavoitetaso vähintään aiemman 
tasoisena.

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 
2021 ja 2022, jäsenvaltioilla, joiden varat 
ovat vaarassa loppua ja jotka eivät ne pysty 
tekemään uusia sitoumuksia asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 mukaisesti, olisi 
oltava mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, koko siirtymäkauden 
ajan, ja rahoittaa kyseiset pidennetyt 
ohjelmat vastaavien vuosien 
talousarviomäärärahoista. Pidennetyillä 
ohjelmilla olisi pyrittävä säilyttämään 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
tavoitetaso vähintään aiemman tasoisena.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan mahdollisuus pidentää siirtymäasetuksen soveltamisaika 
kahteen vuoteen, jos YMP:n uudistusta ei hyväksytä ajoissa.

Tarkistus 122
Jérémy Decerle, Ulrike Müller



AM\1199799FI.docx 19/138 PE648.383v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 
2021, jäsenvaltioilla, jotka osoittavat, että 
niiden varat ovat vaarassa loppua, eivätkä 
ne pysty tekemään uusia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti, 
olisi oltava mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, 31 päivään joulukuuta 
2021, ja rahoittaa kyseiset pidennetyt 
ohjelmat vuoden 2021 vastaavista 
talousarviomäärärahoista. Pidennetyillä 
ohjelmilla olisi pyrittävä säilyttämään 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
tavoitetaso vähintään aiemman tasoisena.

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 
2021, jäsenvaltioilla, jotka osoittavat, että 
niiden varat ovat vaarassa loppua, eivätkä 
ne pysty tekemään uusia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti, 
olisi oltava mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, 31 päivään joulukuuta 
2021, ja rahoittaa kyseiset pidennetyt 
ohjelmat vuoden 2021 vastaavista 
talousarviomäärärahoista. Pidennetyillä 
ohjelmilla olisi pyrittävä säilyttämään 
vähintään maaseuturahaston menojen 
prosenttiosuus ympäristöön ja ilmastoon 
liittyviä tavoitteita varten.

Or. en

Perustelu

Monivuotista rahoituskehystä koskevaan komission ehdotukseen sisältyy tutkimus- ja 
kehitysmäärärahojen supistaminen, kun taas siirtymäasetuksen nykyisessä luonnoksessa 
ehdotetaan, että laajennetulla TK-ohjelmalla olisi pyrittävä säilyttämään vähintään sama 
yleinen ympäristö- ja ilmastotoimien menotaso. On tarkennettava, että tavoitetasolla 
tarkoitetaan maaseuturahaston ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin käytettyjen menojen 
nykyistä osuutta eikä ympäristö- ja ilmastotoimenpiteisiin osoitettua kokonaismäärää. 
Muussa tapauksessa jäsenvaltioiden on laskettava uudelleen, ohjelmoitava uudelleen ja 
tasapainotettava TK-ohjelmansa kokonaan.

Tarkistus 123
Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 
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2021, jäsenvaltioilla, jotka osoittavat, että 
niiden varat ovat vaarassa loppua, eivätkä 
ne pysty tekemään uusia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti, 
olisi oltava mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, 31 päivään joulukuuta 
2021, ja rahoittaa kyseiset pidennetyt 
ohjelmat vuoden 2021 vastaavista 
talousarviomäärärahoista. Pidennetyillä 
ohjelmilla olisi pyrittävä säilyttämään 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
tavoitetaso vähintään aiemman tasoisena.

2021, jäsenvaltioilla, jotka osoittavat, että 
niiden varat ovat vaarassa loppua, eivätkä 
ne pysty tekemään uusia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti, 
olisi oltava mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, 31 päivään joulukuuta 
2021, ja rahoittaa kyseiset pidennetyt 
ohjelmat vuoden 2021 vastaavista 
talousarviomäärärahoista. Pidennetyillä 
ohjelmilla olisi pyrittävä säilyttämään 
vähintään sama prosenttiosuus 
maaseuturahaston ympäristö- ja 
ilmastomenoista.

Or. pt

Tarkistus 124
Mazaly Aguilar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 
2021, jäsenvaltioilla, jotka osoittavat, että 
niiden varat ovat vaarassa loppua, eivätkä 
ne pysty tekemään uusia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti, 
olisi oltava mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, 31 päivään joulukuuta 
2021, ja rahoittaa kyseiset pidennetyt 
ohjelmat vuoden 2021 vastaavista 
talousarviomäärärahoista. Pidennetyillä 
ohjelmilla olisi pyrittävä säilyttämään 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
tavoitetaso vähintään aiemman tasoisena.

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 
2021, jäsenvaltioilla, jotka osoittavat, että 
niiden varat ovat vaarassa loppua, eivätkä 
ne pysty tekemään uusia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti, 
olisi oltava mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, 31 päivään joulukuuta 
2021, ja rahoittaa kyseiset pidennetyt 
ohjelmat vuoden 2021 vastaavista 
talousarviomäärärahoista. Pidennetyillä 
ohjelmilla olisi pyrittävä säilyttämään 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston menojen osuus 
vähintään aiemman tasoisena.
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Or. es

Perustelu

”Tavoitetason” merkitys on selvennettävä.

Tarkistus 125
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 
2021, jäsenvaltioilla, jotka osoittavat, että 
niiden varat ovat vaarassa loppua, eivätkä 
ne pysty tekemään uusia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti, 
olisi oltava mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, 31 päivään joulukuuta 
2021, ja rahoittaa kyseiset pidennetyt 
ohjelmat vuoden 2021 vastaavista 
talousarviomäärärahoista. Pidennetyillä 
ohjelmilla olisi pyrittävä säilyttämään 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
tavoitetaso vähintään aiemman tasoisena.

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 
2021 ja 2022, jäsenvaltioilla, jotka 
osoittavat, että niiden varat ovat vaarassa 
loppua, eivätkä ne pysty tekemään uusia 
sitoumuksia asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 mukaisesti, olisi oltava 
mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, 31 päivään joulukuuta 
2021, ja rahoittaa kyseiset pidennetyt 
ohjelmat vuoden 2021 vastaavista 
talousarviomäärärahoista. Pidennetyillä 
ohjelmilla olisi pyrittävä säilyttämään 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
tavoitetaso vähintään aiemman tasoisena.

Or. en

Tarkistus 126
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuonna 

(5) Koska unionin olisi edelleen 
tuettava maaseudun kehittämistä vuosina 
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2021, jäsenvaltioilla, jotka osoittavat, että 
niiden varat ovat vaarassa loppua, eivätkä 
ne pysty tekemään uusia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti, 
olisi oltava mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, 31 päivään joulukuuta 
2021, ja rahoittaa kyseiset pidennetyt 
ohjelmat vuoden 2021 vastaavista 
talousarviomäärärahoista. Pidennetyillä 
ohjelmilla olisi pyrittävä säilyttämään 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
tavoitetaso vähintään aiemman tasoisena.

2021, 2022 ja 2023 jäsenvaltioilla, jotka 
osoittavat, että niiden varat ovat vaarassa 
loppua, eivätkä ne pysty tekemään uusia 
sitoumuksia asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 mukaisesti, olisi oltava 
mahdollisuus jatkaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, 31 päivään joulukuuta 
2021, ja rahoittaa kyseiset pidennetyt 
ohjelmat vuoden 2021 vastaavista 
talousarviomäärärahoista. Pidennetyillä 
ohjelmilla olisi pyrittävä säilyttämään 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
tavoitetaso vähintään aiemman tasoisena.

Or. en

Tarkistus 127
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Koska joillakin jäsenvaltioilla 
saattaa yhä olla unionin aiempina vuosina 
myöntämiä varoja, jäsenvaltioilla olisi 
myös oltava mahdollisuus olla jatkamatta 
maaseudun kehittämisohjelmiaan tai olla 
jatkamatta tiettyjä maaseudun alueellisia 
kehittämisohjelmiaan. Kyseisillä 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
siirtää maaseuturahaston vuoden 2021 
talousarviomäärärahat tai se osa 
maaseuturahaston määrärahoista, joka 
vastaa alueellisia maaseudun 
kehittämisohjelmia, joiden soveltamista ei 
ole jatkettu, vuosien 2022–2025 
määrärahoihin neuvoston asetuksen (EU) 
.../... [vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus]14 

(6) Koska joillakin jäsenvaltioilla 
saattaa yhä olla unionin aiempina vuosina 
myöntämiä varoja, jäsenvaltioilla olisi 
myös oltava mahdollisuus olla jatkamatta 
maaseudun kehittämisohjelmiaan tai olla 
jatkamatta tiettyjä maaseudun alueellisia 
kehittämisohjelmiaan, tai täydentää loput 
varat tarvittaessa osalla määrärahoista 
siirtymäkauden vuosina. Kyseisillä 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
siirtää maaseuturahaston siirtymäkauden 
vuosien talousarviomäärärahat tai se osa 
maaseuturahaston määrärahoista, joita ei 
käytetty niiden maaseudun 
kehittämisohjelmien jatkamiseen, 
ohjelmakauden jäljellä olevien vuosien 
määrärahoihin neuvoston asetuksen (EU) 
.../... [vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
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mukaisesti. vahvistamisesta annettu asetus]14 
mukaisesti.

__________________ __________________
14 Monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus (EUVL L , , 
s. ).

14 Monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus (EUVL L , , 
s. ).

Or. en

Tarkistus 128
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Koska joillakin jäsenvaltioilla 
saattaa yhä olla unionin aiempina vuosina 
myöntämiä varoja, jäsenvaltioilla olisi 
myös oltava mahdollisuus olla jatkamatta 
maaseudun kehittämisohjelmiaan tai olla 
jatkamatta tiettyjä maaseudun alueellisia 
kehittämisohjelmiaan. Kyseisillä 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
siirtää maaseuturahaston vuoden 2021 
talousarviomäärärahat tai se osa 
maaseuturahaston määrärahoista, joka 
vastaa alueellisia maaseudun 
kehittämisohjelmia, joiden soveltamista ei 
ole jatkettu, vuosien 2022–2025 
määrärahoihin neuvoston asetuksen (EU) 
.../... [vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus]14 
mukaisesti.

(6) Koska joillakin jäsenvaltioilla 
saattaa yhä olla unionin aiempina vuosina 
myöntämiä varoja, jäsenvaltioilla olisi 
myös oltava mahdollisuus olla jatkamatta 
maaseudun kehittämisohjelmiaan tai olla 
jatkamatta tiettyjä maaseudun alueellisia 
kehittämisohjelmiaan. Kyseisillä 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
siirtää maaseuturahaston vuoden 2021 tai 
2022 talousarviomäärärahat tai se osa 
maaseuturahaston määrärahoista, joka 
vastaa alueellisia maaseudun 
kehittämisohjelmia, joiden soveltamista ei 
ole jatkettu, vuosien 2022–2025 tai 
tapauksen mukaan vuosien 2023–2025 
määrärahoihin neuvoston asetuksen (EU) 
.../... [vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus]14 
mukaisesti.

__________________ __________________
14 Monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus (EUVL L , , 
s. ).

14 Monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus (EUVL L , , 
s. ).

Or. pl
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan mahdollisuus pidentää siirtymäasetuksen soveltamisaika 
kahteen vuoteen, jos YMP:n uudistusta ei hyväksytä ajoissa.

Tarkistus 129
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Koska joillakin jäsenvaltioilla 
saattaa yhä olla unionin aiempina vuosina 
myöntämiä varoja, jäsenvaltioilla olisi 
myös oltava mahdollisuus olla jatkamatta 
maaseudun kehittämisohjelmiaan tai olla 
jatkamatta tiettyjä maaseudun alueellisia 
kehittämisohjelmiaan. Kyseisillä 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
siirtää maaseuturahaston vuoden 2021 
talousarviomäärärahat tai se osa 
maaseuturahaston määrärahoista, joka 
vastaa alueellisia maaseudun 
kehittämisohjelmia, joiden soveltamista ei 
ole jatkettu, vuosien 2022–2025 
määrärahoihin neuvoston asetuksen (EU) 
.../... [vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus]14 
mukaisesti.

(6) Koska joillakin jäsenvaltioilla 
saattaa yhä olla unionin aiempina vuosina 
myöntämiä varoja, jäsenvaltioilla olisi 
myös oltava mahdollisuus olla jatkamatta 
maaseudun kehittämisohjelmiaan tai olla 
jatkamatta tiettyjä maaseudun alueellisia 
kehittämisohjelmiaan. Kyseisillä 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
siirtää maaseuturahaston vuoden 2021 ja 
2022 talousarviomäärärahat tai se osa 
maaseuturahaston määrärahoista, joka 
vastaa alueellisia maaseudun 
kehittämisohjelmia, joiden soveltamista ei 
ole jatkettu, vuosien 2023–2025 
määrärahoihin neuvoston asetuksen (EU) 
.../... [vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus]14 
mukaisesti.

__________________ __________________
14 Monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus (EUVL L , , 
s. ).

14 Monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus (EUVL L , , 
s. ).

Or. en

Tarkistus 130
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Koska joillakin jäsenvaltioilla 
saattaa yhä olla unionin aiempina vuosina 
myöntämiä varoja, jäsenvaltioilla olisi 
myös oltava mahdollisuus olla jatkamatta 
maaseudun kehittämisohjelmiaan tai olla 
jatkamatta tiettyjä maaseudun alueellisia 
kehittämisohjelmiaan. Kyseisillä 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
siirtää maaseuturahaston vuoden 2021 
talousarviomäärärahat tai se osa 
maaseuturahaston määrärahoista, joka 
vastaa alueellisia maaseudun 
kehittämisohjelmia, joiden soveltamista ei 
ole jatkettu, vuosien 2022–2025 
määrärahoihin neuvoston asetuksen (EU) 
.../... [vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus]14 
mukaisesti.

(6) Koska joillakin jäsenvaltioilla 
saattaa yhä olla unionin aiempina vuosina 
myöntämiä varoja, jäsenvaltioilla olisi 
myös oltava mahdollisuus olla jatkamatta 
maaseudun kehittämisohjelmiaan tai olla 
jatkamatta tiettyjä maaseudun alueellisia 
kehittämisohjelmiaan. Kyseisillä 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
siirtää maaseuturahaston vuoden 2021 ja 
2023 talousarviomäärärahat tai se osa 
maaseuturahaston määrärahoista, joka 
vastaa alueellisia maaseudun 
kehittämisohjelmia, joiden soveltamista ei 
ole jatkettu, vuosien 2024–2025 
määrärahoihin neuvoston asetuksen (EU) 
.../... [vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus]14 
mukaisesti.

__________________ __________________
14 Monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus (EUVL L , , 
s. ).

14 Monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus (EUVL L , , 
s. ).

Or. en

Tarkistus 131
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta komissio voisi huolehtia 
tarvittavasta varainhoidon suunnittelusta ja 
tehdä vastaavat mukautukset asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 liitteessä 
vahvistettuun unionin tuen 
vuosijakaumaan, jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava komissiolle pian tämän 
asetuksen tultua voimaan, päättävätkö ne 

(7) Jotta komissio voisi huolehtia 
tarvittavasta varainhoidon suunnittelusta ja 
tehdä vastaavat mukautukset asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 liitteessä 
vahvistettuun unionin tuen 
vuosijakaumaan, jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava komissiolle pian tämän 
asetuksen tultua voimaan, päättävätkö ne 
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pidentää maaseudun kehittämisohjelmiensa 
kestoa, ja jos on kyse alueellisista 
maaseudun kehittämisohjelmista, mitä 
kyseisistä ohjelmista ne päättävät pidentää, 
sekä vastaava osuus vuoden 2021 
määrärahoista, jota ei ole tarkoitus siirtää 
seuraaville vuosille.

pidentää maaseudun kehittämisohjelmiensa 
kestoa, ja jos on kyse alueellisista 
maaseudun kehittämisohjelmista, mitä 
kyseisistä ohjelmista ne päättävät pidentää, 
ja jos ne päättävät rahoittaa ne osittain 
aikaisemmista talousarviomäärärahoista 
jäävillä varoilla, sekä vastaava osuus 
siirtymäkauden vuosien määrärahoista, 
jota ei ole tarkoitus siirtää seuraaville 
vuosille.

Or. en

Tarkistus 132
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta komissio voisi huolehtia 
tarvittavasta varainhoidon suunnittelusta ja 
tehdä vastaavat mukautukset asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 liitteessä 
vahvistettuun unionin tuen 
vuosijakaumaan, jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava komissiolle pian tämän 
asetuksen tultua voimaan, päättävätkö ne 
pidentää maaseudun kehittämisohjelmiensa 
kestoa, ja jos on kyse alueellisista 
maaseudun kehittämisohjelmista, mitä 
kyseisistä ohjelmista ne päättävät pidentää, 
sekä vastaava osuus vuoden 2021 
määrärahoista, jota ei ole tarkoitus siirtää 
seuraaville vuosille.

(7) Jotta komissio voisi huolehtia 
tarvittavasta varainhoidon suunnittelusta ja 
tehdä vastaavat mukautukset asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 liitteessä 
vahvistettuun unionin tuen 
vuosijakaumaan, jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava komissiolle pian tämän 
asetuksen tultua voimaan, päättävätkö ne 
pidentää maaseudun kehittämisohjelmiensa 
kestoa, ja jos on kyse alueellisista 
maaseudun kehittämisohjelmista, mitä 
kyseisistä ohjelmista ne päättävät pidentää, 
sekä vastaava osuus siirtymäkauden 
vuosien määrärahoista, jota ei ole tarkoitus 
siirtää seuraaville vuosille.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan mahdollisuus pidentää siirtymäasetuksen soveltamisaika 
kahteen vuoteen, jos YMP:n uudistusta ei hyväksytä ajoissa.
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Tarkistus 133
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta komissio voisi huolehtia 
tarvittavasta varainhoidon suunnittelusta ja 
tehdä vastaavat mukautukset asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 liitteessä 
vahvistettuun unionin tuen 
vuosijakaumaan, jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava komissiolle pian tämän 
asetuksen tultua voimaan, päättävätkö ne 
pidentää maaseudun kehittämisohjelmiensa 
kestoa, ja jos on kyse alueellisista 
maaseudun kehittämisohjelmista, mitä 
kyseisistä ohjelmista ne päättävät pidentää, 
sekä vastaava osuus vuoden 2021 
määrärahoista, jota ei ole tarkoitus siirtää 
seuraaville vuosille.

(7) Jotta komissio voisi huolehtia 
tarvittavasta varainhoidon suunnittelusta ja 
tehdä vastaavat mukautukset asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 liitteessä 
vahvistettuun unionin tuen 
vuosijakaumaan, jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava komissiolle pian tämän 
asetuksen tultua voimaan, päättävätkö ne 
pidentää maaseudun kehittämisohjelmiensa 
kestoa, ja jos on kyse alueellisista 
maaseudun kehittämisohjelmista, mitä 
kyseisistä ohjelmista ne päättävät pidentää, 
sekä vastaava osuus vuosien 2021, 2022 ja 
2023 määrärahoista, jota ei ole tarkoitus 
siirtää seuraaville vuosille.

Or. en

Tarkistus 134
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta komissio voisi huolehtia 
tarvittavasta varainhoidon suunnittelusta ja 
tehdä vastaavat mukautukset asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 liitteessä 
vahvistettuun unionin tuen 
vuosijakaumaan, jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava komissiolle pian tämän 
asetuksen tultua voimaan, päättävätkö ne 
pidentää maaseudun kehittämisohjelmiensa 
kestoa, ja jos on kyse alueellisista 
maaseudun kehittämisohjelmista, mitä 
kyseisistä ohjelmista ne päättävät pidentää, 
sekä vastaava osuus vuoden 2021 

(7) Jotta komissio voisi huolehtia 
tarvittavasta varainhoidon suunnittelusta ja 
tehdä vastaavat mukautukset asetuksen 
(EU) n:o 1305/2013 liitteessä vahvistettuun 
unionin tuen vuosijakaumaan, 
jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
komissiolle pian tämän asetuksen tultua 
voimaan, päättävätkö ne pidentää 
maaseudun kehittämisohjelmiensa kestoa, 
ja jos on kyse alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmista, mitä kyseisistä 
ohjelmista ne päättävät pidentää, sekä 
vastaava osuus vuosien 2021 ja 2022 
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määrärahoista, jota ei ole tarkoitus siirtää 
seuraaville vuosille.

määrärahoista, jota ei ole tarkoitus siirtää 
seuraaville vuosille.

Or. en

Tarkistus 135
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jos jäsenvaltiot päättävät tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
jatkaa maaseudun kehittämisohjelmiaan 
tai joitakin maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta 31 päivään 
joulukuuta 2022, niiden olisi voitava 
kompensoida maaseuturahaston 
kokonaismäärärahojensa mahdollinen 
väheneminen seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana lisäämällä 
vastaavasti kansallista yhteisrahoitustaan. 
Jäsenvaltioiden olisi myös voitava 
tarvittaessa mukauttaa asetukseen (EU) 
N:o 1305/2013 perustuvia 
ympäristötoimenpiteitään.

Or. pl

Tarkistus 136
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 
vahvistetaan maaseuturahastoon ja eräisiin 
muihin yhteisen kehyksen puitteissa 
toimiviin rahastoihin sovellettavat yhteiset 
säännöt. Mainittua asetusta olisi edelleen 

(8) Asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 
vahvistetaan maaseuturahastoon ja eräisiin 
muihin yhteisen kehyksen puitteissa 
toimiviin rahastoihin sovellettavat yhteiset 
säännöt. Mainittua asetusta olisi edelleen 
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sovellettava maaseuturahastosta 
ohjelmakaudella 2014–2020 tuettuihin 
ohjelmiin sekä niihin maaseuturahastosta 
tuettuihin ohjelmiin, joiden kestoa 
jäsenvaltiot päättävät pidentää 31 päivään 
joulukuuta 2021. Kyseisten jäsenvaltioiden 
osalta olisi edelleen käytettävä 
kumppanuussopimusta, joka on tehty 
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 mukaisesti, 
jäsenvaltioiden ja komission strategisena 
asiakirjana maaseuturahastosta 
ohjelmavuodeksi 2021 myönnetyn tuen 
täytäntöönpanossa.

sovellettava maaseuturahastosta 
ohjelmakaudella 2014–2020 tuettuihin 
ohjelmiin sekä niihin maaseuturahastosta 
tuettuihin ohjelmiin, joiden kestoa 
jäsenvaltiot päättävät pidentää 31 päivään 
joulukuuta 2022. Kyseisten jäsenvaltioiden 
osalta olisi edelleen käytettävä 
kumppanuussopimusta, joka on tehty 
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 mukaisesti, 
jäsenvaltioiden ja komission strategisena 
asiakirjana maaseuturahastosta 
ohjelmavuodeksi 2022 myönnetyn tuen 
täytäntöönpanossa.

Or. pl

Tarkistus 137
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 
vahvistetaan maaseuturahastoon ja eräisiin 
muihin yhteisen kehyksen puitteissa 
toimiviin rahastoihin sovellettavat yhteiset 
säännöt. Mainittua asetusta olisi edelleen 
sovellettava maaseuturahastosta 
ohjelmakaudella 2014–2020 tuettuihin 
ohjelmiin sekä niihin maaseuturahastosta 
tuettuihin ohjelmiin, joiden kestoa 
jäsenvaltiot päättävät pidentää 31 päivään 
joulukuuta 2021. Kyseisten jäsenvaltioiden 
osalta olisi edelleen käytettävä 
kumppanuussopimusta, joka on tehty 
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 mukaisesti, 
jäsenvaltioiden ja komission strategisena 
asiakirjana maaseuturahastosta 
ohjelmavuodeksi 2021 myönnetyn tuen 
täytäntöönpanossa.

(8) Asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 
vahvistetaan maaseuturahastoon ja eräisiin 
muihin yhteisen kehyksen puitteissa 
toimiviin rahastoihin sovellettavat yhteiset 
säännöt. Mainittua asetusta olisi edelleen 
sovellettava maaseuturahastosta 
ohjelmakaudella 2014–2020 tuettuihin 
ohjelmiin sekä niihin maaseuturahastosta 
tuettuihin ohjelmiin, joiden kestoa 
jäsenvaltiot päättävät pidentää 31 päivään 
joulukuuta 2022. Kyseisten jäsenvaltioiden 
osalta olisi edelleen käytettävä 
kumppanuussopimusta, joka on tehty 
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 mukaisesti, 
jäsenvaltioiden ja komission strategisena 
asiakirjana maaseuturahastosta 
ohjelmavuodeksi 2021 myönnetyn tuen 
täytäntöönpanossa.
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Or. en

Tarkistus 138
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 
vahvistetaan maaseuturahastoon ja eräisiin 
muihin yhteisen kehyksen puitteissa 
toimiviin rahastoihin sovellettavat yhteiset 
säännöt. Mainittua asetusta olisi edelleen 
sovellettava maaseuturahastosta 
ohjelmakaudella 2014–2020 tuettuihin 
ohjelmiin sekä niihin maaseuturahastosta 
tuettuihin ohjelmiin, joiden kestoa 
jäsenvaltiot päättävät pidentää 31 päivään 
joulukuuta 2021. Kyseisten jäsenvaltioiden 
osalta olisi edelleen käytettävä 
kumppanuussopimusta, joka on tehty 
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 mukaisesti, 
jäsenvaltioiden ja komission strategisena 
asiakirjana maaseuturahastosta 
ohjelmavuodeksi 2021 myönnetyn tuen 
täytäntöönpanossa.

(8) Asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 
vahvistetaan maaseuturahastoon ja eräisiin 
muihin yhteisen kehyksen puitteissa 
toimiviin rahastoihin sovellettavat yhteiset 
säännöt. Mainittua asetusta olisi edelleen 
sovellettava maaseuturahastosta 
ohjelmakaudella 2014–2020 tuettuihin 
ohjelmiin sekä niihin maaseuturahastosta 
tuettuihin ohjelmiin, joiden kestoa 
jäsenvaltiot päättävät pidentää 31 päivään 
joulukuuta 2023. Kyseisten jäsenvaltioiden 
osalta olisi edelleen käytettävä 
kumppanuussopimusta, joka on tehty 
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 mukaisesti, 
jäsenvaltioiden ja komission strategisena 
asiakirjana maaseuturahastosta 
ohjelmavuodeksi 2021 myönnetyn tuen 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 139
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1310/201315 ja 
komission delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 807/201416 mukaan 

(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1310/201315 ja 
komission delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 807/201416 mukaan 
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maaseuturahastosta korvattiin edelleen 
tietyin edellytyksin ohjelmakaudella 2014–
2020 tiettyihin pitkäaikaisiin sitoumuksiin 
liittyviä menoja, kun kyseiset sitoumukset 
oli tehty tiettyjen sellaisten asetusten 
nojalla, joilla maaseudun kehittämistukea 
myönnettiin ennen asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 soveltamista. Kyseisten 
menojen olisi oltava edelleen tukikelpoisia 
niitä koskevan oikeudellisen sitoumuksen 
keston ajan vanhoin edellytyksin 
ohjelmavuonna 2021. Oikeudellisen 
selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi olisi 
myös täsmennettävä, että jos oikeudelliset 
sitoumukset on tehty sellaisten 
toimenpiteiden nojalla, jotka vastaavat 
yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän alaisia asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 toimenpiteitä, 
oikeudellisiin sitoumuksiin olisi 
sovellettava kyseistä yhdennettyä hallinto- 
ja valvontajärjestelmää ja niihin liittyvät 
maksut olisi suoritettava 1 päivän 
joulukuuta ja seuraavan kalenterivuoden 
30 päivän kesäkuuta välisenä aikana.

maaseuturahastosta korvattiin edelleen 
tietyin edellytyksin ohjelmakaudella 2014–
2020 tiettyihin pitkäaikaisiin sitoumuksiin 
liittyviä menoja, kun kyseiset sitoumukset 
oli tehty tiettyjen sellaisten asetusten 
nojalla, joilla maaseudun kehittämistukea 
myönnettiin ennen asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 soveltamista. Kyseisten 
menojen olisi oltava edelleen tukikelpoisia 
niitä koskevan oikeudellisen sitoumuksen 
keston ajan vanhoin edellytyksin 
ohjelmavuosina 2021 ja 2022. 
Oikeudellisen selkeyden ja 
oikeusvarmuuden vuoksi olisi myös 
täsmennettävä, että jos oikeudelliset 
sitoumukset on tehty sellaisten 
toimenpiteiden nojalla, jotka vastaavat 
yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän alaisia asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 toimenpiteitä, 
oikeudellisiin sitoumuksiin olisi 
sovellettava kyseistä yhdennettyä hallinto- 
ja valvontajärjestelmää ja niihin liittyvät 
maksut olisi suoritettava 1 päivän 
joulukuuta ja seuraavan kalenterivuoden 
30 päivän kesäkuuta välisenä aikana.

__________________ __________________
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1310/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, eräistä 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
myönnettävää tukea koskevista 
siirtymäsäännöksistä, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 muuttamisesta varojen ja 
niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EU) N:o 1307/2013, (EU) 
N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 
muuttamisesta niiden soveltamisen osalta 
vuonna 2014 (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 865).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1310/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, eräistä 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
myönnettävää tukea koskevista 
siirtymäsäännöksistä, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 muuttamisesta varojen ja 
niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EU) N:o 1307/2013, (EU) 
N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 
muuttamisesta niiden soveltamisen osalta 
vuonna 2014 (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 865).

16 Komission delegoitu asetus (EU) 
N:o 807/2014, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2014, Euroopan maaseudun 

16 Komission delegoitu asetus (EU) 
N:o 807/2014, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2014, Euroopan maaseudun 
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kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 täydentämisestä ja 
siirtymäsäännöksistä (EUVL L 227, 
31.7.2014, s. 1).

kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 täydentämisestä ja 
siirtymäsäännöksistä (EUVL L 227, 
31.7.2014, s. 1).

Or. en

Tarkistus 140
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1310/201315 ja 
komission delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 807/201416 mukaan 
maaseuturahastosta korvattiin edelleen 
tietyin edellytyksin ohjelmakaudella 2014–
2020 tiettyihin pitkäaikaisiin sitoumuksiin 
liittyviä menoja, kun kyseiset sitoumukset 
oli tehty tiettyjen sellaisten asetusten 
nojalla, joilla maaseudun kehittämistukea 
myönnettiin ennen asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 soveltamista. Kyseisten 
menojen olisi oltava edelleen tukikelpoisia 
niitä koskevan oikeudellisen sitoumuksen 
keston ajan vanhoin edellytyksin 
ohjelmavuonna 2021. Oikeudellisen 
selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi olisi 
myös täsmennettävä, että jos oikeudelliset 
sitoumukset on tehty sellaisten 
toimenpiteiden nojalla, jotka vastaavat 
yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän alaisia asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 toimenpiteitä, 
oikeudellisiin sitoumuksiin olisi 
sovellettava kyseistä yhdennettyä hallinto- 
ja valvontajärjestelmää ja niihin liittyvät 
maksut olisi suoritettava 1 päivän 
joulukuuta ja seuraavan kalenterivuoden 

(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1310/201315 ja 
komission delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 807/201416 mukaan 
maaseuturahastosta korvattiin edelleen 
tietyin edellytyksin ohjelmakaudella 2014–
2020 tiettyihin pitkäaikaisiin sitoumuksiin 
liittyviä menoja, kun kyseiset sitoumukset 
oli tehty tiettyjen sellaisten asetusten 
nojalla, joilla maaseudun kehittämistukea 
myönnettiin ennen asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 soveltamista. Kyseisten 
menojen olisi oltava edelleen tukikelpoisia 
niitä koskevan oikeudellisen sitoumuksen 
keston ajan vanhoin edellytyksin 
ohjelmavuosina 2021 ja 2022. 
Oikeudellisen selkeyden ja 
oikeusvarmuuden vuoksi olisi myös 
täsmennettävä, että jos oikeudelliset 
sitoumukset on tehty sellaisten 
toimenpiteiden nojalla, jotka vastaavat 
yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän alaisia asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 toimenpiteitä, 
oikeudellisiin sitoumuksiin olisi 
sovellettava kyseistä yhdennettyä hallinto- 
ja valvontajärjestelmää ja niihin liittyvät 
maksut olisi suoritettava 1 päivän 
joulukuuta ja seuraavan kalenterivuoden 
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30 päivän kesäkuuta välisenä aikana. 30 päivän kesäkuuta välisenä aikana.

__________________ __________________
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1310/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, eräistä 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
myönnettävää tukea koskevista 
siirtymäsäännöksistä, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 muuttamisesta varojen ja 
niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EU) N:o 1307/2013, (EU) 
N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 
muuttamisesta niiden soveltamisen osalta 
vuonna 2014 (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 865).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1310/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, eräistä 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
myönnettävää tukea koskevista 
siirtymäsäännöksistä, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 muuttamisesta varojen ja 
niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EU) N:o 1307/2013, (EU) 
N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 
muuttamisesta niiden soveltamisen osalta 
vuonna 2014 (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 865).

16 Komission delegoitu asetus (EU) 
N:o 807/2014, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2014, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 täydentämisestä ja 
siirtymäsäännöksistä (EUVL L 227, 
31.7.2014, s. 1).

16 Komission delegoitu asetus (EU) 
N:o 807/2014, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2014, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 täydentämisestä ja 
siirtymäsäännöksistä (EUVL L 227, 
31.7.2014, s. 1).

Or. pl

Tarkistus 141
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1310/201315 ja 
komission delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 807/201416 mukaan 
maaseuturahastosta korvattiin edelleen 

(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1310/201315 ja 
komission delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 807/201416 mukaan 
maaseuturahastosta korvattiin edelleen 
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tietyin edellytyksin ohjelmakaudella 2014–
2020 tiettyihin pitkäaikaisiin sitoumuksiin 
liittyviä menoja, kun kyseiset sitoumukset 
oli tehty tiettyjen sellaisten asetusten 
nojalla, joilla maaseudun kehittämistukea 
myönnettiin ennen asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 soveltamista. Kyseisten 
menojen olisi oltava edelleen tukikelpoisia 
niitä koskevan oikeudellisen sitoumuksen 
keston ajan vanhoin edellytyksin 
ohjelmavuonna 2021. Oikeudellisen 
selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi olisi 
myös täsmennettävä, että jos oikeudelliset 
sitoumukset on tehty sellaisten 
toimenpiteiden nojalla, jotka vastaavat 
yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän alaisia asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 toimenpiteitä, 
oikeudellisiin sitoumuksiin olisi 
sovellettava kyseistä yhdennettyä hallinto- 
ja valvontajärjestelmää ja niihin liittyvät 
maksut olisi suoritettava 1 päivän 
joulukuuta ja seuraavan kalenterivuoden 
30 päivän kesäkuuta välisenä aikana.

tietyin edellytyksin ohjelmakaudella 2014–
2020 tiettyihin pitkäaikaisiin sitoumuksiin 
liittyviä menoja, kun kyseiset sitoumukset 
oli tehty tiettyjen sellaisten asetusten 
nojalla, joilla maaseudun kehittämistukea 
myönnettiin ennen asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 soveltamista. Kyseisten 
menojen olisi oltava edelleen tukikelpoisia 
niitä koskevan oikeudellisen sitoumuksen 
keston ajan vanhoin edellytyksin 
ohjelmavuosina 2021, 2022 ja 2023. 
Oikeudellisen selkeyden ja 
oikeusvarmuuden vuoksi olisi myös 
täsmennettävä, että jos oikeudelliset 
sitoumukset on tehty sellaisten 
toimenpiteiden nojalla, jotka vastaavat 
yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän alaisia asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 toimenpiteitä, 
oikeudellisiin sitoumuksiin olisi 
sovellettava kyseistä yhdennettyä hallinto- 
ja valvontajärjestelmää ja niihin liittyvät 
maksut olisi suoritettava 1 päivän 
joulukuuta ja seuraavan kalenterivuoden 
30 päivän kesäkuuta välisenä aikana.

__________________ __________________
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1310/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, eräistä 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
myönnettävää tukea koskevista 
siirtymäsäännöksistä, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 muuttamisesta varojen ja 
niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EU) N:o 1307/2013, (EU) 
N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 
muuttamisesta niiden soveltamisen osalta 
vuonna 2014 (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 865).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1310/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, eräistä 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
myönnettävää tukea koskevista 
siirtymäsäännöksistä, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 muuttamisesta varojen ja 
niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EU) N:o 1307/2013, (EU) 
N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 
muuttamisesta niiden soveltamisen osalta 
vuonna 2014 (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 865).

16 Komission delegoitu asetus (EU) 
N:o 807/2014, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2014, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 

16 Komission delegoitu asetus (EU) 
N:o 807/2014, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2014, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
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(maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 täydentämisestä ja 
siirtymäsäännöksistä (EUVL L 227, 
31.7.2014, s. 1).

(maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 täydentämisestä ja 
siirtymäsäännöksistä (EUVL L 227, 
31.7.2014, s. 1).

Or. en

Tarkistus 142
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Koska YMP:n 
strategiasuunnitelmia, jotka jäsenvaltioiden 
on laadittava uuden oikeudellisen kehyksen 
mukaisesti, on määrä soveltaa 1 päivästä 
tammikuuta 2022, olisi vahvistettava 
siirtymäsäännökset, joilla säännellään 
siirtymistä nykyisistä tukijärjestelmistä 
uuteen oikeudelliseen kehykseen, 
erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus]18.

(14) Koska YMP:n 
strategiasuunnitelmia, jotka jäsenvaltioiden 
on laadittava uuden oikeudellisen kehyksen 
mukaisesti, on määrä soveltaa 1 päivästä 
tammikuuta 2023, olisi vahvistettava 
siirtymäsäännökset, joilla säännellään 
siirtymistä nykyisistä tukijärjestelmistä 
uuteen oikeudelliseen kehykseen, 
erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus]18.

__________________ __________________
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) …/… [YMP:n 
strategiasuunnitelma] (EUVL L …, …, s. 
…).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) …/… [YMP:n 
strategiasuunnitelma] (EUVL L …, …, s. 
…).

Or. en

Tarkistus 143
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Koska YMP:n 
strategiasuunnitelmia, jotka jäsenvaltioiden 
on laadittava uuden oikeudellisen kehyksen 
mukaisesti, on määrä soveltaa 1 päivästä 
tammikuuta 2022, olisi vahvistettava 
siirtymäsäännökset, joilla säännellään 
siirtymistä nykyisistä tukijärjestelmistä 
uuteen oikeudelliseen kehykseen, 
erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus]18.

(14) Koska YMP:n 
strategiasuunnitelmia, jotka jäsenvaltioiden 
on laadittava uuden oikeudellisen kehyksen 
mukaisesti, on määrä soveltaa 1 päivästä 
tammikuuta 2024, olisi vahvistettava 
siirtymäsäännökset, joilla säännellään 
siirtymistä nykyisistä tukijärjestelmistä 
uuteen oikeudelliseen kehykseen, 
erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus]18.

__________________ __________________
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) …/… [YMP:n 
strategiasuunnitelma] (EUVL L …, …, s. 
…).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) …/… [YMP:n 
strategiasuunnitelma] (EUVL L …, …, s. 
…).

Or. en

Tarkistus 144
Jérémy Decerle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tässä asetuksessa säädettyjen 
siirtymäsäännösten tarkoituksena on 
mahdollistaa voimassa olevien 
toimenpiteiden jatkaminen. 
Siirtymäkauden aikana jäsenvaltioiden 
olisi pyrittävä ennakoimaan YMP:n 
uudistetun oikeudellisen kehyksen 
täytäntöönpanoa ja pohdittava tulevien 
kansallisten strategiasuunnitelmien 
valmisteluun liittyvässä työssään ja 
kuulemisissa ennen kaikkea suunniteltuja 
uusia välineitä ja etenkin uusien alojen 
mahdollisuutta kehittää toimintaohjelmia.

Or. fr
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Tarkistus 145
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 
vahvistetaan maatalouden yhteistä 
markkinajärjestelyä koskevat säännöt, ja 
sen 29–60 artiklassa vahvistetaan tietyt 
tukijärjestelmät. Kyseiset tukijärjestelmät 
olisi sisällytettävä jäsenvaltioiden tuleviin 
YMP:n strategiasuunnitelmiin asetuksen 
(EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -
asetus] 39 artiklan a–e alakohdassa 
tarkoitettuina alakohtaisina tukitoimina. 
Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus, 
jatkuvuus ja joustava siirtyminen asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 mukaisista 
tukijärjestelmistä asetuksen (EU) .../... 
[YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 
mukaisiin alakohtaisiin 
tukitoimityyppeihin, olisi vahvistettava 
säännöt, jotka koskevat sitä, kuinka kauan 
kutakin tukijärjestelmää sovelletaan 
suhteessa päivämäärään, josta alkaen 
jäsenvaltioiden tulevilla YMP:n 
strategiasuunnitelmilla on oikeudellisia 
vaikutuksia.

(16) Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 
vahvistetaan maatalouden yhteistä 
markkinajärjestelyä koskevat säännöt, ja 
sen 29–60 artiklassa vahvistetaan tietyt 
tukijärjestelmät. Kyseiset tukijärjestelmät 
olisi sisällytettävä jäsenvaltioiden tuleviin 
YMP:n strategiasuunnitelmiin asetuksen 
(EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -
asetus] 39 artiklan a–e alakohdassa 
tarkoitettuina alakohtaisina tukitoimina. 
Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus, 
jatkuvuus ja joustava siirtyminen asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 mukaisista 
tukijärjestelmistä asetuksen (EU) .../... 
[YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 
mukaisiin alakohtaisiin 
tukitoimityyppeihin, olisi vahvistettava 
säännöt, jotka koskevat sitä, kuinka kauan 
kutakin tukijärjestelmää sovelletaan.

Or. fr

Perustelu

Alakohtaiset ohjelmat olisi voitava pitää voimassa niiden alun perin säädettyyn 
päättymispäivään asti, jotta taataan tuottajien oikeusvarmuus.

Tarkistus 146
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(16 a) Viljelijöille aiheutuu yhä 
enemmän tulojen heilahteluun liittyviä 
riskejä. Tämä johtuu osittain 
markkinariskistä, osittain äärimmäisistä 
sääilmiöistä ja toistuvista terveyteen ja 
kasvien terveyteen liittyvistä kriiseistä, 
jotka vaikuttavat kotieläimiin ja 
maatalousomaisuuteen unionissa. Jotta 
tulojen heilahtelun vaikutuksia voitaisiin 
lieventää kannustamalla viljelijöitä 
säästämään hyvinä vuosina, kansalliset 
verotoimenpiteet, joissa viljelijöihin 
sovellettava tuloveropohja lasketaan 
monivuotisen ajanjakson perusteella, olisi 
jätettävä valtiontukisääntöjen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. fr

Tarkistus 147
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alan tukijärjestelmän 
osalta nykyisiä toimintaohjelmia, jotka on 
laadittu 1 päivän huhtikuuta 2018 ja 
31 päivän maaliskuuta 2021 väliseksi 
ajaksi, olisi jatkettava 31 päivään 
joulukuuta 2021. Hedelmä- ja vihannesalan 
tukijärjestelmien osalta olisi vahvistettava 
säännöt, jotka koskevat toimintaohjelmien 
muuttamista tai korvaamista.

(17) Oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alan tukijärjestelmän 
osalta nykyisiä toimintaohjelmia, jotka on 
laadittu 1 päivän huhtikuuta 2018 ja 
31 päivän maaliskuuta 2021 väliseksi 
ajaksi, olisi jatkettava 31 päivään 
joulukuuta 2021. Hedelmä- ja vihannesalan 
tukijärjestelmien osalta olisi vahvistettava 
säännöt, jotka koskevat toimintaohjelmien 
muuttamista tai korvaamista. Hedelmä- ja 
vihannesalan hyväksytyillä 
tuottajaorganisaatioilla olisi myös oltava 
mahdollisuus säilyttää toimintaohjelma 
siihen asti, kunnes se päättyy.

Or. en
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Tarkistus 148
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alan tukijärjestelmän 
osalta nykyisiä toimintaohjelmia, jotka on 
laadittu 1 päivän huhtikuuta 2018 ja 
31 päivän maaliskuuta 2021 väliseksi 
ajaksi, olisi jatkettava 31 päivään 
joulukuuta 2021. Hedelmä- ja vihannesalan 
tukijärjestelmien osalta olisi vahvistettava 
säännöt, jotka koskevat toimintaohjelmien 
muuttamista tai korvaamista.

(17) Oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alan tukijärjestelmän 
osalta nykyisiä toimintaohjelmia, jotka on 
laadittu 1 päivän huhtikuuta 2018 ja 31 
päivän maaliskuuta 2021 väliseksi ajaksi, 
olisi jatkettava 31 päivään joulukuuta 
2021. Hedelmä- ja vihannesalan 
tukijärjestelmien osalta olisi vahvistettava 
säännöt, jotka koskevat toimintaohjelmien 
muuttamista tai korvaamista 
vapaaehtoisesti.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus ehdottaa tunnustetuille tuottajaorganisaatioille, että 
31. joulukuuta 2021 jälkeen päättyviä toimintaohjelmia voidaan toteuttaa niiden keston 
päättymiseen asti, kuten edellisellä siirtymäkaudella.

Tarkistus 149
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alan tukijärjestelmän 
osalta nykyisiä toimintaohjelmia, jotka on 
laadittu 1 päivän huhtikuuta 2018 ja 
31 päivän maaliskuuta 2021 väliseksi 
ajaksi, olisi jatkettava 31 päivään 
joulukuuta 2021. Hedelmä- ja vihannesalan 
tukijärjestelmien osalta olisi vahvistettava 
säännöt, jotka koskevat toimintaohjelmien 

(17) Oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alan tukijärjestelmän 
osalta nykyisiä toimintaohjelmia, jotka on 
laadittu 1 päivän huhtikuuta 2018 ja 
31 päivän maaliskuuta 2021 väliseksi 
ajaksi, olisi jatkettava 31 päivään 
joulukuuta 2021 ja 2022. Hedelmä- ja 
vihannesalan tukijärjestelmien osalta olisi 
vahvistettava säännöt, jotka koskevat 
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muuttamista tai korvaamista. toimintaohjelmien muuttamista tai 
korvaamista.

Or. pl

Tarkistus 150
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alan tukijärjestelmän 
osalta nykyisiä toimintaohjelmia, jotka on 
laadittu 1 päivän huhtikuuta 2018 ja 
31 päivän maaliskuuta 2021 väliseksi 
ajaksi, olisi jatkettava 31 päivään 
joulukuuta 2021. Hedelmä- ja vihannesalan 
tukijärjestelmien osalta olisi vahvistettava 
säännöt, jotka koskevat toimintaohjelmien 
muuttamista tai korvaamista.

(17) Oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alan tukijärjestelmän 
osalta nykyisiä toimintaohjelmia, jotka on 
laadittu 1 päivän huhtikuuta 2018 ja 
31 päivän maaliskuuta 2021 väliseksi 
ajaksi, olisi jatkettava 31 päivään 
joulukuuta 2022. Hedelmä- ja vihannesalan 
tukijärjestelmien osalta olisi vahvistettava 
säännöt, jotka koskevat toimintaohjelmien 
muuttamista tai korvaamista.

Or. en

Tarkistus 151
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alan tukijärjestelmän 
osalta nykyisiä toimintaohjelmia, jotka on 
laadittu 1 päivän huhtikuuta 2018 ja 
31 päivän maaliskuuta 2021 väliseksi 
ajaksi, olisi jatkettava 31 päivään 
joulukuuta 2021. Hedelmä- ja vihannesalan 
tukijärjestelmien osalta olisi vahvistettava 
säännöt, jotka koskevat toimintaohjelmien 
muuttamista tai korvaamista.

(17) Oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien alan tukijärjestelmän 
osalta nykyisiä toimintaohjelmia, jotka on 
laadittu 1 päivän huhtikuuta 2018 ja 
31 päivän maaliskuuta 2021 väliseksi 
ajaksi, olisi jatkettava 31 päivään 
joulukuuta 2023. Hedelmä- ja vihannesalan 
tukijärjestelmien osalta olisi vahvistettava 
säännöt, jotka koskevat toimintaohjelmien 
muuttamista tai korvaamista.



AM\1199799FI.docx 41/138 PE648.383v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 152
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voidaan varmistaa viinialan ja 
mehiläishoitoalan tukijärjestelmien 
jatkuvuus, on vahvistettava säännöt, joiden 
nojalla kyseisten tukijärjestelmien 
täytäntöönpanoa voidaan jatkaa niiden 
ohjelmakausien loppuun asti. Sen vuoksi 
tiettyjä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
säännöksiä olisi kyseisen ajanjakson 
osalta sovellettava toteutuneisiin 
menoihin ja suoritettuihin maksuihin, 
jotka liittyvät asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 nojalla 31 päivän 
joulukuuta 2021 jälkeenkin ja kyseisten 
tukijärjestelmien päättymiseen saakka 
toteutettuihin toimiin.

(18) Jotta voidaan varmistaa viinialan ja 
mehiläishoitoalan tukijärjestelmien 
jatkuvuus, on vahvistettava säännöt, joiden 
nojalla kyseisten tukijärjestelmien 
täytäntöönpanoa voidaan jatkaa niiden 
ohjelmakausien loppuun asti. Lisäksi 
ennen 16 päivänä lokakuuta 2023 
tehtyjen sitoumusten maksamista on 
voitava jatkaa tämän päivämäärän 
jälkeen.

Or. fr

Perustelu

Voimassa olevalla säännöksellä heikennettäisiin merkittävästi tuensaajien ja 
maksajavirastojen oikeudellista varmuutta, koska siinä säädetään, että nykyisellä 
ohjelmakaudella käynnistettyjä toimia koskevat maksut suoritetaan tulevan YMP:n sääntöjen 
mukaisesti.

Tarkistus 153
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voidaan varmistaa viinialan ja 
mehiläishoitoalan tukijärjestelmien 

(18) Jotta voidaan varmistaa hedelmä- 
ja vihannesalan, viinialan ja 
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jatkuvuus, on vahvistettava säännöt, joiden 
nojalla kyseisten tukijärjestelmien 
täytäntöönpanoa voidaan jatkaa niiden 
ohjelmakausien loppuun asti. Sen vuoksi 
tiettyjä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
säännöksiä olisi kyseisen ajanjakson osalta 
sovellettava toteutuneisiin menoihin ja 
suoritettuihin maksuihin, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 nojalla 
31 päivän joulukuuta 2021 jälkeenkin ja 
kyseisten tukijärjestelmien päättymiseen 
saakka toteutettuihin toimiin.

mehiläishoitoalan tukijärjestelmien 
jatkuvuus, on vahvistettava säännöt, joiden 
nojalla kyseisten tukijärjestelmien 
täytäntöönpanoa voidaan jatkaa niiden 
ohjelmakausien loppuun asti. Sen vuoksi 
tiettyjä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
säännöksiä olisi kyseisen ajanjakson osalta 
sovellettava toteutuneisiin menoihin ja 
suoritettuihin maksuihin, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 nojalla 
31 päivän joulukuuta 2021 jälkeenkin ja 
kyseisten tukijärjestelmien päättymiseen 
saakka toteutettuihin toimiin ja 
toimintaohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 154
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voidaan varmistaa viinialan ja 
mehiläishoitoalan tukijärjestelmien 
jatkuvuus, on vahvistettava säännöt, joiden 
nojalla kyseisten tukijärjestelmien 
täytäntöönpanoa voidaan jatkaa niiden 
ohjelmakausien loppuun asti. Sen vuoksi 
tiettyjä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
säännöksiä olisi kyseisen ajanjakson osalta 
sovellettava toteutuneisiin menoihin ja 
suoritettuihin maksuihin, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 nojalla 
31 päivän joulukuuta 2021 jälkeenkin ja 
kyseisten tukijärjestelmien päättymiseen 
saakka toteutettuihin toimiin.

(18) Jotta voidaan varmistaa viinialan, 
mehiläishoitoalan sekä hedelmä- ja 
vihannesalan tukijärjestelmien jatkuvuus, 
on vahvistettava säännöt, joiden nojalla 
kyseisten tukijärjestelmien 
täytäntöönpanoa voidaan jatkaa niiden 
ohjelmakausien loppuun asti. Sen vuoksi 
tiettyjä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
säännöksiä olisi kyseisen ajanjakson osalta 
sovellettava toteutuneisiin menoihin ja 
suoritettuihin maksuihin, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 nojalla 
31 päivän joulukuuta 2021 jälkeenkin ja 
kyseisten tukijärjestelmien päättymiseen 
saakka toteutettuihin toimiin.

Or. ro

Tarkistus 155
Irène Tolleret
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta sitoumuksia ei huomattavissa 
määrin siirrettäisi nykyiseltä maaseudun 
kehittämistä ohjelmakaudelta YMP:n 
strategiasuunnitelmiin, uusien 
monivuotisten, maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksiin, luonnonmukaiseen 
maatalouteen ja metsätalouden 
ympäristötoimenpiteisiin liittyvien 
sitoumusten kesto olisi rajattava enintään 
kolmeen vuoteen. Nykyisiä sitoumuksia 
saisi jatkaa vain yhdellä vuodella.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden keston lyhentäminen heikentää tämän 
säännöksen ympäristötavoitteita. Lisäksi nämä toimenpiteet perustuvat usein vähitellen 
tapahtuvaan maatalouskäytäntöjen muutokseen (kuten torjunta-aineiden vähentäminen 
asteittain), eikä niitä ole mukautettu toteutettavaksi alle viiden vuoden jaksolla.

Tarkistus 156
Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta sitoumuksia ei huomattavissa 
määrin siirrettäisi nykyiseltä maaseudun 
kehittämistä ohjelmakaudelta YMP:n 
strategiasuunnitelmiin, uusien 
monivuotisten, maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksiin, luonnonmukaiseen 
maatalouteen ja metsätalouden 
ympäristötoimenpiteisiin liittyvien 
sitoumusten kesto olisi rajattava enintään 
kolmeen vuoteen. Nykyisiä sitoumuksia 
saisi jatkaa vain yhdellä vuodella.

(19) Uusien monivuotisten, maatalouden 
ympäristö- ja ilmastositoumuksiin, 
luonnonmukaiseen maatalouteen ja 
metsätalouden ympäristötoimenpiteisiin 
liittyvien sitoumusten kesto olisi rajattava 
enintään viidestä seitsemään vuoteen. Kun 
asetuksen (EU) .../... [YMP-suunnitelmaa 
koskeva asetus] säännöt tulevat voimaan, 
kyseisten sitoumusten alaisia tämän 
toimenpiteen mukaisia tukitoimia 
toteuttavien henkilöiden olisi 
mukautettava käytäntönsä uusien 
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sääntöjen mukaan.

Or. en

Tarkistus 157
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta sitoumuksia ei huomattavissa 
määrin siirrettäisi nykyiseltä maaseudun 
kehittämistä ohjelmakaudelta YMP:n 
strategiasuunnitelmiin, uusien 
monivuotisten, maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksiin, luonnonmukaiseen 
maatalouteen ja metsätalouden 
ympäristötoimenpiteisiin liittyvien 
sitoumusten kesto olisi rajattava enintään 
kolmeen vuoteen. Nykyisiä sitoumuksia 
saisi jatkaa vain yhdellä vuodella.

(19) Jotta sitoumuksia ei huomattavissa 
määrin siirrettäisi nykyiseltä maaseudun 
kehittämistä ohjelmakaudelta YMP:n 
strategiasuunnitelmiin, nykyisten 
monivuotisten, maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksiin, luonnonmukaiseen 
maatalouteen ja metsätalouden 
ympäristötoimenpiteisiin liittyvien 
sitoumusten jatkaminen olisi rajattava 
niin, ettei ylitetä viittä vuotta.

Or. en

Tarkistus 158
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Maaseuturahastosta olisi voitava 
tukea asetuksessa (EU) XXXX/XXXX 
[yhteisiä säännöksiä koskeva uusi asetus] 
vahvistettujen uusien sääntöjen 
mukaisesti käyttöön otettua 
yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä. 
Jotta yhteisölähtöisessä paikallisessa 
kehittämisessä ei kuitenkaan jäisi varoja 
käyttämättä ohjelmavuonna 2021, niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät pidentää 

Poistetaan
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maaseudun kehittämisohjelmiensa kestoa 
31 päivään joulukuuta 2021 ja jotka 
käyttävät myös mahdollisuutta siirtää 
määriä suorista tuista maaseudun 
kehittämiseen, olisi voitava soveltaa 
yhteisölähtöiseen paikalliseen 
kehittämiseen varattavaa viiden prosentin 
vähimmäisosuutta pelkästään siihen 
maaseudun kehittämiseen varattuun 
maaseuturahaston osuuteen, jota on 
pidennetty 31 päivään joulukuuta 2021, 
laskettuna ennen määrien siirtämistä 
suorista tuista.

Or. it

Perustelu

Kun otetaan huomioon joissakin maissa kohdatut Leader-aloitteen täytäntöönpanon vaikeudet 
nykyisellä ohjelmakaudella 2014–2020 ja aikaisempina ohjelmakausina, katsotaan 
tarpeelliseksi jättää jäsenvaltioille laaja mahdollisuus päättää yhteisölähtöiseen paikalliseen 
kehittämiseen kohdennettavista määrärahoista.

Tarkistus 159
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Maaseuturahastosta olisi voitava 
tukea asetuksessa (EU) XXXX/XXXX 
[yhteisiä säännöksiä koskeva uusi asetus] 
vahvistettujen uusien sääntöjen mukaisesti 
käyttöön otettua yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä. Jotta yhteisölähtöisessä 
paikallisessa kehittämisessä ei kuitenkaan 
jäisi varoja käyttämättä ohjelmavuonna 
2021, niiden jäsenvaltioiden, jotka 
päättävät pidentää maaseudun 
kehittämisohjelmiensa kestoa 31 päivään 
joulukuuta 2021 ja jotka käyttävät myös 
mahdollisuutta siirtää määriä suorista tuista 
maaseudun kehittämiseen, olisi voitava 
soveltaa yhteisölähtöiseen paikalliseen 
kehittämiseen varattavaa viiden prosentin 

(20) Maaseuturahastosta olisi voitava 
tukea asetuksessa (EU) XXXX/XXXX 
[yhteisiä säännöksiä koskeva uusi asetus] 
vahvistettujen uusien sääntöjen mukaisesti 
käyttöön otettua yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä. Jotta yhteisölähtöisessä 
paikallisessa kehittämisessä ei kuitenkaan 
jäisi varoja käyttämättä ohjelmavuosina 
2021, 2022 ja 2023, niiden jäsenvaltioiden, 
jotka päättävät pidentää maaseudun 
kehittämisohjelmiensa kestoa 31 päivään 
joulukuuta 2023 ja jotka käyttävät myös 
mahdollisuutta siirtää määriä suorista tuista 
maaseudun kehittämiseen, olisi voitava 
soveltaa yhteisölähtöiseen paikalliseen 
kehittämiseen varattavaa viiden prosentin 
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vähimmäisosuutta pelkästään siihen 
maaseudun kehittämiseen varattuun 
maaseuturahaston osuuteen, jota on 
pidennetty 31 päivään joulukuuta 2021, 
laskettuna ennen määrien siirtämistä 
suorista tuista.

vähimmäisosuutta pelkästään siihen 
maaseudun kehittämiseen varattuun 
maaseuturahaston osuuteen, jota on 
pidennetty 31 päivään joulukuuta 2023, 
laskettuna ennen määrien siirtämistä 
suorista tuista.

Or. en

Tarkistus 160
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Maaseuturahastosta olisi voitava 
tukea asetuksessa (EU) XXXX/XXXX 
[yhteisiä säännöksiä koskeva uusi asetus] 
vahvistettujen uusien sääntöjen mukaisesti 
käyttöön otettua yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä. Jotta yhteisölähtöisessä 
paikallisessa kehittämisessä ei kuitenkaan 
jäisi varoja käyttämättä ohjelmavuonna 
2021, niiden jäsenvaltioiden, jotka 
päättävät pidentää maaseudun 
kehittämisohjelmiensa kestoa 31 päivään 
joulukuuta 2021 ja jotka käyttävät myös 
mahdollisuutta siirtää määriä suorista tuista 
maaseudun kehittämiseen, olisi voitava 
soveltaa yhteisölähtöiseen paikalliseen 
kehittämiseen varattavaa viiden prosentin 
vähimmäisosuutta pelkästään siihen 
maaseudun kehittämiseen varattuun 
maaseuturahaston osuuteen, jota on 
pidennetty 31 päivään joulukuuta 2021, 
laskettuna ennen määrien siirtämistä 
suorista tuista.

(20) Maaseuturahastosta olisi voitava 
tukea asetuksessa (EU) XXXX/XXXX 
[yhteisiä säännöksiä koskeva uusi asetus] 
vahvistettujen uusien sääntöjen mukaisesti 
käyttöön otettua yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä. Jotta yhteisölähtöisessä 
paikallisessa kehittämisessä ei kuitenkaan 
jäisi varoja käyttämättä ohjelmavuosina 
2021 ja 2022, niiden jäsenvaltioiden, jotka 
päättävät pidentää maaseudun 
kehittämisohjelmiensa kestoa 31 päivään 
joulukuuta 2022 ja jotka käyttävät myös 
mahdollisuutta siirtää määriä suorista tuista 
maaseudun kehittämiseen, olisi voitava 
soveltaa yhteisölähtöiseen paikalliseen 
kehittämiseen varattavaa viiden prosentin 
vähimmäisosuutta pelkästään siihen 
maaseudun kehittämiseen varattuun 
maaseuturahaston osuuteen, jota on 
pidennetty 31 päivään joulukuuta 2022, 
laskettuna ennen määrien siirtämistä 
suorista tuista.

Or. en

Tarkistus 161
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Maaseuturahastosta olisi voitava 
tukea asetuksessa (EU) XXXX/XXXX 
[yhteisiä säännöksiä koskeva uusi asetus] 
vahvistettujen uusien sääntöjen mukaisesti 
käyttöön otettua yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä. Jotta yhteisölähtöisessä 
paikallisessa kehittämisessä ei kuitenkaan 
jäisi varoja käyttämättä ohjelmavuonna 
2021, niiden jäsenvaltioiden, jotka 
päättävät pidentää maaseudun 
kehittämisohjelmiensa kestoa 31 päivään 
joulukuuta 2021 ja jotka käyttävät myös 
mahdollisuutta siirtää määriä suorista tuista 
maaseudun kehittämiseen, olisi voitava 
soveltaa yhteisölähtöiseen paikalliseen 
kehittämiseen varattavaa viiden prosentin 
vähimmäisosuutta pelkästään siihen 
maaseudun kehittämiseen varattuun 
maaseuturahaston osuuteen, jota on 
pidennetty 31 päivään joulukuuta 2021, 
laskettuna ennen määrien siirtämistä 
suorista tuista.

(20) Maaseuturahastosta olisi voitava 
tukea asetuksessa (EU) XXXX/XXXX 
[yhteisiä säännöksiä koskeva uusi asetus] 
vahvistettujen uusien sääntöjen mukaisesti 
käyttöön otettua yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä. Jotta yhteisölähtöisessä 
paikallisessa kehittämisessä ei kuitenkaan 
jäisi varoja käyttämättä ohjelmavuosina 
2021 ja 2022, niiden jäsenvaltioiden, jotka 
päättävät pidentää maaseudun 
kehittämisohjelmiensa kestoa ja jotka 
käyttävät myös mahdollisuutta siirtää 
määriä suorista tuista maaseudun 
kehittämiseen, olisi voitava soveltaa 
yhteisölähtöiseen paikalliseen 
kehittämiseen varattavaa viiden prosentin 
vähimmäisosuutta pelkästään siihen 
maaseudun kehittämiseen varattuun 
maaseuturahaston osuuteen, jota on 
pidennetty 31 päivään joulukuuta 2022, 
laskettuna ennen määrien siirtämistä 
suorista tuista.

Or. pl

Tarkistus 162
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jatkuvuuden varmistamiseksi 
siirtymäkaudella maatalousalan 
kriisivaraus olisi säilytettävä vuodelle 
2021 ja vuodelle 2021 olisi sisällytettävä 
asianmukainen varauksen määrä.

Poistetaan

Or. it
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Perustelu

Kriisivarauksen rahoitusvarat on saatava EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ulkopuolisista 
varoista perustamalla erityinen budjettikohta, jota käytetään maatalousalan kriisin 
tapauksessa.

Tarkistus 163
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jatkuvuuden varmistamiseksi 
siirtymäkaudella maatalousalan 
kriisivaraus olisi säilytettävä vuodelle 
2021 ja vuodelle 2021 olisi sisällytettävä 
asianmukainen varauksen määrä.

Poistetaan

Or. it

Perustelu

Kriisivarauksen rahoitusvarat on saatava EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ulkopuolisista 
yleisistä varoista. Tätä varten on perustettava uusi menokohta ja luotava pysyvä rahasto, jota 
rahoitetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ulkopuolisista yleisistä varoista ja jota 
käytetään maatalousalan kriisin tapauksessa.

Tarkistus 164
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jatkuvuuden varmistamiseksi 
siirtymäkaudella maatalousalan 
kriisivaraus olisi säilytettävä vuodelle 2021 
ja vuodelle 2021 olisi sisällytettävä 
asianmukainen varauksen määrä.

(21) Jatkuvuuden varmistamiseksi 
siirtymäkaudella maatalousalan 
kriisivaraus olisi säilytettävä vuodelle 
2021, 2022 ja 2023 ja vuodelle 2021, 2022 
ja 2023 olisi sisällytettävä asianmukainen 
varauksen määrä.

Or. en
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Tarkistus 165
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jatkuvuuden varmistamiseksi 
siirtymäkaudella maatalousalan 
kriisivaraus olisi säilytettävä vuodelle 2021 
ja vuodelle 2021 olisi sisällytettävä 
asianmukainen varauksen määrä.

(21) Jatkuvuuden varmistamiseksi 
siirtymäkaudella maatalousalan 
kriisivaraus olisi säilytettävä vuodelle 2021 
ja 2022 ja vuodelle 2021 ja 2022 olisi 
sisällytettävä asianmukainen varauksen 
määrä.

Or. en

Tarkistus 166
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jatkuvuuden varmistamiseksi 
siirtymäkaudella maatalousalan 
kriisivaraus olisi säilytettävä vuodelle 2021 
ja vuodelle 2021 olisi sisällytettävä 
asianmukainen varauksen määrä.

(21) Jatkuvuuden varmistamiseksi 
siirtymäkaudella maatalousalan 
kriisivaraus olisi säilytettävä vuodelle 2021 
ja 2022 ja vuodelle 2021 ja 2022 olisi 
sisällytettävä asianmukainen varauksen 
määrä.

Or. pl

Tarkistus 167
Mazaly Aguilar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jatkuvuuden periaatteen 
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noudattamiseksi tässä asetuksessa 
asetutaan sille kannalle, että talousarvio 
olisi säilytettävä ennallaan 
siirtymäkaudella. POSEI-ohjelman 
tapauksessa on asianmukaista palauttaa 
määrärahat tällä hetkellä asetuksessa 
(EU) N:o 228/2013 säädetylle tasolle.

Or. es

Perustelu

Parlamentin ei pidä tukea maatalousmäärärahojen leikkauksia, vaan sen on puolustettava 
maatalousmäärärahojen säilyttämistä ennallaan.

Tarkistus 168
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Maaseuturahastosta maksettavia 
ennakkomaksuja koskevien järjestelyjen 
osalta olisi tehtävä selväksi, että jos 
jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa 
31 päivään joulukuuta 2021, tämä ei saisi 
johtaa kyseisiin ohjelmiin myönnettäviin 
uusiin ennakkomaksuihin.

(22) Maaseuturahastosta maksettavia 
ennakkomaksuja koskevien järjestelyjen 
osalta olisi tehtävä selväksi, että jos 
jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa 
31 päivään joulukuuta 2022, tämä ei saisi 
johtaa kyseisiin ohjelmiin myönnettäviin 
uusiin ennakkomaksuihin.

Or. pl

Tarkistus 169
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Maaseuturahastosta maksettavia 
ennakkomaksuja koskevien järjestelyjen 
osalta olisi tehtävä selväksi, että jos 

(22) Maaseuturahastosta maksettavia 
ennakkomaksuja koskevien järjestelyjen 
osalta olisi tehtävä selväksi, että jos 
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jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa 
31 päivään joulukuuta 2021, tämä ei saisi 
johtaa kyseisiin ohjelmiin myönnettäviin 
uusiin ennakkomaksuihin.

jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa 
31 päivään joulukuuta 2023, tämä ei saisi 
johtaa kyseisiin ohjelmiin myönnettäviin 
uusiin ennakkomaksuihin.

Or. en

Tarkistus 170
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Maaseuturahastosta maksettavia 
ennakkomaksuja koskevien järjestelyjen 
osalta olisi tehtävä selväksi, että jos 
jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa 
31 päivään joulukuuta 2021, tämä ei saisi 
johtaa kyseisiin ohjelmiin myönnettäviin 
uusiin ennakkomaksuihin.

(22) Maaseuturahastosta maksettavia 
ennakkomaksuja koskevien järjestelyjen 
osalta olisi tehtävä selväksi, että jos 
jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa 
31 päivään joulukuuta 2022, tämä ei saisi 
johtaa kyseisiin ohjelmiin myönnettäviin 
uusiin ennakkomaksuihin.

Or. en

Tarkistus 171
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
11 artiklassa säädetään nykyisin ainoastaan 
jäsenvaltioiden velvoitteesta ilmoittaa 
päätöksensä, jotka koskevat viljelijälle 
tietylle kalenterivuodelle myönnettävien 
suorien tukien määrän alentamista 150 000 
euroa ylittävän määrän osalta, ja 
alentamisesta johtuva arvioitu tulo vuosien 
2015–2020 osalta. Sen varmistamiseksi, 
että nykyisen järjestelmän soveltamista 

(23) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
11 artiklassa säädetään nykyisin ainoastaan 
jäsenvaltioiden velvoitteesta ilmoittaa 
päätöksensä, jotka koskevat viljelijälle 
tietylle kalenterivuodelle myönnettävien 
suorien tukien määrän alentamista 150 000 
euroa ylittävän määrän osalta, ja 
alentamisesta johtuva arvioitu tulo vuosien 
2015–2020 osalta. Sen varmistamiseksi, 
että nykyisen järjestelmän soveltamista 
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jatketaan, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
myös päätöksensä ja alentamisesta johtuva 
arvioitu tulo kalenterivuoden 2021 osalta.

jatketaan, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
myös päätöksensä ja alentamisesta johtuva 
arvioitu tulo kalenterivuosien 2021 ja 
2022 osalta.

Or. en

Tarkistus 172
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
11 artiklassa säädetään nykyisin ainoastaan 
jäsenvaltioiden velvoitteesta ilmoittaa 
päätöksensä, jotka koskevat viljelijälle 
tietylle kalenterivuodelle myönnettävien 
suorien tukien määrän alentamista 
150 000 euroa ylittävän määrän osalta, ja 
alentamisesta johtuva arvioitu tulo vuosien 
2015–2020 osalta. Sen varmistamiseksi, 
että nykyisen järjestelmän soveltamista 
jatketaan, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
myös päätöksensä ja alentamisesta johtuva 
arvioitu tulo kalenterivuoden 2021 osalta.

(23) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
11 artiklassa säädetään nykyisin ainoastaan 
jäsenvaltioiden velvoitteesta ilmoittaa 
päätöksensä, jotka koskevat viljelijälle 
tietylle kalenterivuodelle myönnettävien 
suorien tukien määrän alentamista 
150 000 euroa ylittävän määrän osalta, ja 
alentamisesta johtuva arvioitu tulo vuosien 
2015–2020 osalta. Sen varmistamiseksi, 
että nykyisen järjestelmän soveltamista 
jatketaan, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
myös päätöksensä ja alentamisesta johtuva 
arvioitu tulo kalenterivuosien 2021 ja 2022 
osalta.

Or. pl

Tarkistus 173
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
11 artiklassa säädetään nykyisin ainoastaan 
jäsenvaltioiden velvoitteesta ilmoittaa 
päätöksensä, jotka koskevat viljelijälle 
tietylle kalenterivuodelle myönnettävien 

(23) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
11 artiklassa säädetään nykyisin ainoastaan 
jäsenvaltioiden velvoitteesta ilmoittaa 
päätöksensä, jotka koskevat viljelijälle 
tietylle kalenterivuodelle myönnettävien 
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suorien tukien määrän alentamista 150 000 
euroa ylittävän määrän osalta, ja 
alentamisesta johtuva arvioitu tulo vuosien 
2015–2020 osalta. Sen varmistamiseksi, 
että nykyisen järjestelmän soveltamista 
jatketaan, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
myös päätöksensä ja alentamisesta johtuva 
arvioitu tulo kalenterivuoden 2021 osalta.

suorien tukien määrän alentamista 150 000 
euroa ylittävän määrän osalta, ja 
alentamisesta johtuva arvioitu tulo vuosien 
2015–2020 osalta. Sen varmistamiseksi, 
että nykyisen järjestelmän soveltamista 
jatketaan, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
myös päätöksensä ja alentamisesta johtuva 
arvioitu tulo kalenterivuosien 2021 ja 
2023 osalta.

Or. en

Tarkistus 174
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
14 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat 
siirtää varoja suorien tukien ja maaseudun 
kehittämisen välillä kalenterivuosina 2014–
2020. Sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltiot voivat säilyttää oman 
strategiansa, pilarien välinen 
joustomahdollisuus olisi oltava 
käytettävissä myös kalenterivuodelle 2021 
(eli varainhoitovuodelle 2022).

(24) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 14 
artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat siirtää 
varoja suorien tukien ja maaseudun 
kehittämisen välillä kalenterivuosina 2014–
2020. Sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltiot voivat säilyttää oman 
strategiansa, pilarien välinen 
joustomahdollisuus olisi oltava 
käytettävissä myös kalenterivuodelle 2021 
(eli varainhoitovuodelle 2022) ja 
tapauksen mukaan kalenterivuodelle 2022 
(eli varainhoitovuodelle 2023).

Or. pl

Tarkistus 175
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
14 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat 

(24) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
14 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat 
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siirtää varoja suorien tukien ja maaseudun 
kehittämisen välillä kalenterivuosina 2014–
2020. Sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltiot voivat säilyttää oman 
strategiansa, pilarien välinen 
joustomahdollisuus olisi oltava 
käytettävissä myös kalenterivuodelle 2021 
(eli varainhoitovuodelle 2022).

siirtää varoja suorien tukien ja maaseudun 
kehittämisen välillä kalenterivuosina 2014–
2020. Sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltiot voivat säilyttää oman 
strategiansa, pilarien välinen 
joustomahdollisuus olisi oltava 
käytettävissä myös kalenterivuosille 2021, 
2022 ja 2023 (eli varainhoitovuosille 
2022, 2023 ja 2024).

Or. en

Tarkistus 176
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
14 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat 
siirtää varoja suorien tukien ja maaseudun 
kehittämisen välillä kalenterivuosina 2014–
2020. Sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltiot voivat säilyttää oman 
strategiansa, pilarien välinen 
joustomahdollisuus olisi oltava 
käytettävissä myös kalenterivuodelle 2021 
(eli varainhoitovuodelle 2022).

(24) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
14 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat 
siirtää varoja suorien tukien ja maaseudun 
kehittämisen välillä kalenterivuosina 2014–
2020. Sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltiot voivat säilyttää oman 
strategiansa, pilarien välinen 
joustomahdollisuus olisi oltava 
käytettävissä myös kalenterivuosille 2021 
ja 2022 (eli varainhoitovuosille 2022 ja 
2023).

Or. en

Tarkistus 177
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta komissio voi vahvistaa 
talousarviomäärärahojen enimmäismäärät 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 22 artiklan 

(25) Jotta komissio voi vahvistaa 
talousarviomäärärahojen enimmäismäärät 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 22 artiklan 
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1 kohdan, 36 artiklan 4 kohdan, 42 artiklan 
2 kohdan, 47 artiklan 3 kohdan, 49 artiklan 
2 kohdan, 51 artiklan 4 kohdan ja 
53 artiklan 7 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden on tarpeen ilmoittaa 
määrärahoja koskevat järjestelmäkohtaiset 
päätöksensä kalenterivuoden 2021 osalta 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2020.

1 kohdan, 36 artiklan 4 kohdan, 42 artiklan 
2 kohdan, 47 artiklan 3 kohdan, 49 artiklan 
2 kohdan, 51 artiklan 4 kohdan ja 
53 artiklan 7 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden on tarpeen ilmoittaa 
määrärahoja koskevat järjestelmäkohtaiset 
päätöksensä kalenterivuoden 2021 osalta 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2020 ja 
tapauksen mukaan määrärahoja koskevat 
järjestelmäkohtaiset päätöksensä 
kalenterivuoden 2022 osalta viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2021.

Or. pl

Tarkistus 178
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta komissio voi vahvistaa 
talousarviomäärärahojen enimmäismäärät 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 22 artiklan 
1 kohdan, 36 artiklan 4 kohdan, 42 artiklan 
2 kohdan, 47 artiklan 3 kohdan, 49 artiklan 
2 kohdan, 51 artiklan 4 kohdan ja 
53 artiklan 7 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden on tarpeen ilmoittaa 
määrärahoja koskevat järjestelmäkohtaiset 
päätöksensä kalenterivuoden 2021 osalta 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2020.

(25) Jotta komissio voi vahvistaa 
talousarviomäärärahojen enimmäismäärät 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 22 artiklan 
1 kohdan, 36 artiklan 4 kohdan, 42 artiklan 
2 kohdan, 47 artiklan 3 kohdan, 49 artiklan 
2 kohdan, 51 artiklan 4 kohdan ja 
53 artiklan 7 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden on tarpeen ilmoittaa 
määrärahoja koskevat järjestelmäkohtaiset 
päätöksensä kalenterivuoden 2021 osalta 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2020, 
kalenterivuoden 2022 osalta viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2021 ja 
kalenterivuoden 2023 osalta viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2022.

Or. en

Tarkistus 179
Ivan David
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta komissio voi vahvistaa 
talousarviomäärärahojen enimmäismäärät 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 22 artiklan 
1 kohdan, 36 artiklan 4 kohdan, 42 artiklan 
2 kohdan, 47 artiklan 3 kohdan, 49 artiklan 
2 kohdan, 51 artiklan 4 kohdan ja 
53 artiklan 7 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden on tarpeen ilmoittaa 
määrärahoja koskevat järjestelmäkohtaiset 
päätöksensä kalenterivuoden 2021 osalta 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2020.

(25) Jotta komissio voi vahvistaa 
talousarviomäärärahojen enimmäismäärät 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 22 artiklan 
1 kohdan, 36 artiklan 4 kohdan, 42 artiklan 
2 kohdan, 47 artiklan 3 kohdan, 49 artiklan 
2 kohdan, 51 artiklan 4 kohdan ja 
53 artiklan 7 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden on tarpeen ilmoittaa 
määrärahoja koskevat järjestelmäkohtaiset 
päätöksensä kalenterivuoden 2021 osalta 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2020 ja 
kalenterivuoden 2022 osalta viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2021.

Or. en

Tarkistus 180
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Jäsenvaltioiden pitäisi voida jatkaa 
siirtymäkauden kansallisen tuen käyttöä 
sinä aikana, jolloin siirtymäasetus on 
voimassa. Jotta voidaan vähentää 
jäsenvaltioissa esiintyviä kilpailuun 
liittyviä viljelijöiden välisiä eroja, jotka 
johtuvat hehtaarikohtaisen tuen eroista, 
jäsenvaltioiden olisi pidettävä kansallinen 
siirtymätuki voimassa sen jälkeen, kun 
uuden kauden 2021–2027 YMP-
säännökset tulevat voimaan.

Or. ro

Tarkistus 181
Ivan David



AM\1199799FI.docx 57/138 PE648.383v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jäsenvaltiot ilmoittivat nykyisen 
oikeudellisen kehyksen mukaisesti vuonna 
2014 päätöksistään kalenterivuoteen 2020 
asti, perustukijärjestelmän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän jakamisesta 
alueiden kesken sekä mahdollisista 
vuotuisista asteittaisista muutoksista 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 kattamalla 
ajanjaksolla. Jäsenvaltioiden on tarpeen 
ilmoittaa näistä päätöksistä myös 
kalenterivuoden 2021 osalta.

(27) Jäsenvaltiot ilmoittivat nykyisen 
oikeudellisen kehyksen mukaisesti vuonna 
2014 päätöksistään kalenterivuoteen 2020 
asti, perustukijärjestelmän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän jakamisesta 
alueiden kesken sekä mahdollisista 
vuotuisista asteittaisista muutoksista 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 kattamalla 
ajanjaksolla. Jäsenvaltioiden on tarpeen 
ilmoittaa näistä päätöksistä myös 
kalenterivuosien 2021, 2022 ja 2023 
osalta.

Or. en

Tarkistus 182
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jäsenvaltiot ilmoittivat nykyisen 
oikeudellisen kehyksen mukaisesti vuonna 
2014 päätöksistään kalenterivuoteen 2020 
asti, perustukijärjestelmän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän jakamisesta 
alueiden kesken sekä mahdollisista 
vuotuisista asteittaisista muutoksista 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 kattamalla 
ajanjaksolla. Jäsenvaltioiden on tarpeen 
ilmoittaa näistä päätöksistä myös 
kalenterivuoden 2021 osalta.

(27) Jäsenvaltiot ilmoittivat nykyisen 
oikeudellisen kehyksen mukaisesti vuonna 
2014 päätöksistään kalenterivuoteen 2020 
asti, perustukijärjestelmän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän jakamisesta 
alueiden kesken sekä mahdollisista 
vuotuisista asteittaisista muutoksista 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 kattamalla 
ajanjaksolla. Jäsenvaltioiden on tarpeen 
ilmoittaa näistä päätöksistä myös 
kalenterivuosien 2021 ja 2022 osalta.

Or. en

Tarkistus 183
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jäsenvaltiot ilmoittivat nykyisen 
oikeudellisen kehyksen mukaisesti vuonna 
2014 päätöksistään kalenterivuoteen 2020 
asti, perustukijärjestelmän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän jakamisesta 
alueiden kesken sekä mahdollisista 
vuotuisista asteittaisista muutoksista 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 kattamalla 
ajanjaksolla. Jäsenvaltioiden on tarpeen 
ilmoittaa näistä päätöksistä myös 
kalenterivuoden 2021 osalta.

(27) Jäsenvaltiot ilmoittivat nykyisen 
oikeudellisen kehyksen mukaisesti vuonna 
2014 päätöksistään kalenterivuoteen 2020 
asti, perustukijärjestelmän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän jakamisesta 
alueiden kesken sekä mahdollisista 
vuotuisista asteittaisista muutoksista 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 kattamalla 
ajanjaksolla. Jäsenvaltioiden on tarpeen 
ilmoittaa näistä päätöksistä myös 
kalenterivuosien 2021 ja 2022 osalta.

Or. pl

Tarkistus 184
Juozas Olekas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Jotta voidaan varmistaa 
oikeudenmukainen kilpailu 
jäsenvaltioiden välillä ja vahvistaa tasa-
arvon periaatteet unionin laajuisesti, 
kuten Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajavaltion 24 ja 25 päivänä 
lokakuuta 2002 antamissa päätelmissä 
sovittiin, lähentymisprosessi on saatettava 
kokonaisuudessaan päätökseen tässä 
asetuksessa tarkoitetussa määräajassa. 
Asetuksen IV liitteessä säädetyt 
määrärahat olisi määritettävä siten, että 
saavutetaan unionin keskiarvon 
100 prosentin tavoite siirtymäkauden 
loppuun mennessä.

Or. en
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Tarkistus 185
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Jotta voidaan varmistaa 
oikeudenmukainen kilpailu 
jäsenvaltioiden välillä ja vahvistaa tasa-
arvon periaatteet unionin laajuisesti, 
kuten Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajavaltion 24 ja 25 päivänä 
lokakuuta 2002 antamissa päätelmissä 
sovittiin, lähentymisprosessi on saatettava 
kokonaisuudessaan päätökseen tässä 
asetuksessa tarkoitetussa määräajassa. 
Asetuksen IV liitteessä säädetyt 
määrärahat olisi määritettävä siten, että 
saavutetaan unionin keskiarvon 
100 prosentin tavoite siirtymäkauden 
loppuun mennessä.

Or. en

Tarkistus 186
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sisäinen 
yhdenmukaistamismekanismi on keskeinen 
menettely suorien tukien jakamiseksi 
tasapuolisemmin viljelijöiden kesken. 
Aiempiin viitemääriin perustuvia 
huomattavia yksittäisiä eroja on yhä 
vaikeampi perustella. Asetuksessa (EU) 
N:o 1307/2013 sisäisen 
yhdenmukaistamisen perusmalli tarkoittaa 
sitä, että jäsenvaltiot soveltavat kaikkia 
tukioikeuksia koskevaa yhtenäistä kiinteää 
prosenttiosuutta kansallisella tai 

(28) Sisäinen 
yhdenmukaistamismekanismi on keskeinen 
menettely suorien tukien jakamiseksi 
tasapuolisemmin viljelijöiden kesken. 
Aiempiin viitemääriin perustuvia 
huomattavia yksittäisiä eroja on yhä 
vaikeampi perustella. Asetuksessa (EU) 
N:o 1307/2013 sisäisen 
yhdenmukaistamisen perusmalli tarkoittaa 
sitä, että jäsenvaltiot soveltavat kaikkia 
tukioikeuksia koskevaa yhtenäistä kiinteää 
prosenttiosuutta kansallisella tai 
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alueellisella tasolla vuodesta 2015 alkaen. 
Jotta siirtyminen yhtenäiseen arvoon olisi 
varmasti sujuvaa, vahvistettiin kuitenkin 
poikkeus, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat 
eriyttää tukioikeuksien arvot osittaisen 
yhdenmukaistamisen, niin kutsutun 
tunnelimallin, avulla vuosina 2015–2019. 
Jotkin jäsenvaltiot käyttivät tätä poikkeusta 
hyväkseen. Jotta suorat tuet jakautuisivat 
yhä oikeudenmukaisemmin, jäsenvaltiot 
voivat jatkaa yhdenmukaistamista kohti 
kansallista tai alueellista keskiarvoa 
vuoden 2019 jälkeen sen sijaan, että ne 
ottaisivat käyttöön yhtenäisen kiinteän 
prosenttiosuuden tai säilyttäisivät 
tukioikeuksien arvon vuoden 2019 tasolla. 
Niiden olisi ilmoitettava vuosittain 
seuraavaa vuotta koskevasta päätöksestään.

alueellisella tasolla vuodesta 2015 alkaen. 
Jotta siirtyminen yhtenäiseen arvoon olisi 
varmasti sujuvaa, vahvistettiin kuitenkin 
poikkeus, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat 
eriyttää tukioikeuksien arvot osittaisen 
yhdenmukaistamisen, niin kutsutun 
tunnelimallin, avulla vuosina 2015–2019. 
Jotkin jäsenvaltiot käyttivät tätä poikkeusta 
hyväkseen. Jotta suorat tuet jakautuisivat 
yhä oikeudenmukaisemmin, 
jäsenvaltioiden olisi jatkettava 
yhdenmukaistamista kohti kansallista tai 
alueellista keskiarvoa vuoden 2019 jälkeen. 
Niiden olisi ilmoitettava vuosittain 
seuraavaa vuotta koskevasta päätöksestään.

Or. en

Tarkistus 187
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sisäinen 
yhdenmukaistamismekanismi on keskeinen 
menettely suorien tukien jakamiseksi 
tasapuolisemmin viljelijöiden kesken. 
Aiempiin viitemääriin perustuvia 
huomattavia yksittäisiä eroja on yhä 
vaikeampi perustella. Asetuksessa (EU) 
N:o 1307/2013 sisäisen 
yhdenmukaistamisen perusmalli tarkoittaa 
sitä, että jäsenvaltiot soveltavat kaikkia 
tukioikeuksia koskevaa yhtenäistä kiinteää 
prosenttiosuutta kansallisella tai 
alueellisella tasolla vuodesta 2015 alkaen. 
Jotta siirtyminen yhtenäiseen arvoon olisi 
varmasti sujuvaa, vahvistettiin kuitenkin 
poikkeus, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat 
eriyttää tukioikeuksien arvot osittaisen 

(28) Sisäinen 
yhdenmukaistamismekanismi on keskeinen 
menettely suorien tukien jakamiseksi 
tasapuolisemmin viljelijöiden kesken. 
Aiempiin viitemääriin perustuvia 
huomattavia yksittäisiä eroja on yhä 
vaikeampi perustella. Asetuksessa (EU) 
N:o 1307/2013 sisäisen 
yhdenmukaistamisen perusmalli tarkoittaa 
sitä, että jäsenvaltiot soveltavat kaikkia 
tukioikeuksia koskevaa yhtenäistä kiinteää 
prosenttiosuutta kansallisella tai 
alueellisella tasolla vuodesta 2015 alkaen. 
Jotta siirtyminen yhtenäiseen arvoon olisi 
varmasti sujuvaa, vahvistettiin kuitenkin 
poikkeus, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat 
eriyttää tukioikeuksien arvot osittaisen 
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yhdenmukaistamisen, niin kutsutun 
tunnelimallin, avulla vuosina 2015–2019. 
Jotkin jäsenvaltiot käyttivät tätä poikkeusta 
hyväkseen. Jotta suorat tuet jakautuisivat 
yhä oikeudenmukaisemmin, jäsenvaltiot 
voivat jatkaa yhdenmukaistamista kohti 
kansallista tai alueellista keskiarvoa 
vuoden 2019 jälkeen sen sijaan, että ne 
ottaisivat käyttöön yhtenäisen kiinteän 
prosenttiosuuden tai säilyttäisivät 
tukioikeuksien arvon vuoden 2019 tasolla. 
Niiden olisi ilmoitettava vuosittain 
seuraavaa vuotta koskevasta päätöksestään.

yhdenmukaistamisen, niin kutsutun 
tunnelimallin, avulla vuosina 2015–2019. 
Jotkin jäsenvaltiot käyttivät tätä poikkeusta 
hyväkseen. Jotta suorat tuet jakautuisivat 
yhä oikeudenmukaisemmin, jäsenvaltiot 
voivat jatkaa yhdenmukaistamista kohti 
kansallista tai alueellista keskiarvoa 
vuoden 2019 jälkeen sen sijaan, että ne 
ottaisivat käyttöön yhtenäisen kiinteän 
prosenttiosuuden. Niiden olisi ilmoitettava 
vuosittain seuraavaa vuotta koskevasta 
päätöksestään.

Or. en

Tarkistus 188
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sisäinen 
yhdenmukaistamismekanismi on keskeinen 
menettely suorien tukien jakamiseksi 
tasapuolisemmin viljelijöiden kesken. 
Aiempiin viitemääriin perustuvia 
huomattavia yksittäisiä eroja on yhä 
vaikeampi perustella. Asetuksessa (EU) 
N:o 1307/2013 sisäisen 
yhdenmukaistamisen perusmalli tarkoittaa 
sitä, että jäsenvaltiot soveltavat kaikkia 
tukioikeuksia koskevaa yhtenäistä kiinteää 
prosenttiosuutta kansallisella tai 
alueellisella tasolla vuodesta 2015 alkaen. 
Jotta siirtyminen yhtenäiseen arvoon olisi 
varmasti sujuvaa, vahvistettiin kuitenkin 
poikkeus, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat 
eriyttää tukioikeuksien arvot osittaisen 
yhdenmukaistamisen, niin kutsutun 
tunnelimallin, avulla vuosina 2015–2019. 
Jotkin jäsenvaltiot käyttivät tätä poikkeusta 
hyväkseen. Jotta suorat tuet jakautuisivat 
yhä oikeudenmukaisemmin, jäsenvaltiot 
voivat jatkaa yhdenmukaistamista kohti 

(28) Sisäinen 
yhdenmukaistamismekanismi on keskeinen 
menettely suorien tukien jakamiseksi 
tasapuolisemmin viljelijöiden kesken. 
Aiempiin viitemääriin perustuvia 
huomattavia yksittäisiä eroja on yhä 
vaikeampi perustella. Asetuksessa (EU) 
N:o 1307/2013 sisäisen 
yhdenmukaistamisen perusmalli tarkoittaa 
sitä, että jäsenvaltiot soveltavat kaikkia 
tukioikeuksia koskevaa yhtenäistä kiinteää 
prosenttiosuutta kansallisella tai 
alueellisella tasolla vuodesta 2015 alkaen. 
Jotta siirtyminen yhtenäiseen arvoon olisi 
varmasti sujuvaa, vahvistettiin kuitenkin 
poikkeus, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat 
eriyttää tukioikeuksien arvot osittaisen 
yhdenmukaistamisen, niin kutsutun 
tunnelimallin, avulla vuosina 2015–2019. 
Jotkin jäsenvaltiot käyttivät tätä poikkeusta 
hyväkseen. Jotta suorat tuet jakautuisivat 
yhä oikeudenmukaisemmin, 
jäsenvaltioiden on jatkettava 
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kansallista tai alueellista keskiarvoa 
vuoden 2019 jälkeen sen sijaan, että ne 
ottaisivat käyttöön yhtenäisen kiinteän 
prosenttiosuuden tai säilyttäisivät 
tukioikeuksien arvon vuoden 2019 tasolla. 
Niiden olisi ilmoitettava vuosittain 
seuraavaa vuotta koskevasta päätöksestään.

yhdenmukaistamista kohti kansallista tai 
alueellista keskiarvoa vuoden 2019 jälkeen 
sen sijaan, että ne ottaisivat käyttöön 
yhtenäisen kiinteän prosenttiosuuden. 
Niiden olisi ilmoitettava vuosittain 
seuraavaa vuotta koskevasta päätöksestään.

Or. it

Tarkistus 189
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
30 artiklassa säädetään, että varannosta 
jaettavien tukioikeuksien arvoa muutetaan 
asteittain vuosittain, jotta voidaan ottaa 
huomioon mainitun asetuksen liitteessä II 
vahvistetun kansallisen enimmäismäärän 
vuotuiset muutokset varannon 
monivuotisen hallinnoinnin periaatteen 
mukaisesti. Kyseisiä sääntöjä olisi 
mukautettava siten, että otetaan huomioon, 
että on mahdollista muuttaa sekä kaikkien 
jaettujen tukioikeuksien arvoa että 
varannon arvoa, jotta mukauduttaisiin 
kyseisessä liitteessä II esitetyn määrän 
muuttumiseen kahden vuoden välillä. 
Lisäksi joissakin jäsenvaltioissa, joissa ei 
ole päästy kiinteään määrään viimeistään 
vuonna 2019, sisäinen 
yhdenmukaistaminen toteutetaan 
vuotuiselta perustalta. Kalenterivuosien 
2020 ja 2021 osalta jakovuonna on tarpeen 
määrittää ainoastaan kuluvan vuoden 
tukioikeuksien arvo. Varannosta tiettynä 
vuonna jaettavien oikeuksien yksikköarvo 
olisi laskettava sen jälkeen, kun varantoa 
on mahdollisesti mukautettu mainitun 
asetuksen 22 artiklan 5 kohdan mukaisesti. 
Varannosta jaettavien tukioikeuksien arvoa 
olisi kunakin seuraavana vuonna 

(29) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
30 artiklassa säädetään, että varannosta 
jaettavien tukioikeuksien arvoa muutetaan 
asteittain vuosittain, jotta voidaan ottaa 
huomioon mainitun asetuksen liitteessä II 
vahvistetun kansallisen enimmäismäärän 
vuotuiset muutokset varannon 
monivuotisen hallinnoinnin periaatteen 
mukaisesti. Kyseisiä sääntöjä olisi 
mukautettava siten, että otetaan huomioon, 
että on mahdollista muuttaa sekä kaikkien 
jaettujen tukioikeuksien arvoa että 
varannon arvoa, jotta mukauduttaisiin 
kyseisessä liitteessä II esitetyn määrän 
muuttumiseen kahden vuoden välillä. 
Lisäksi joissakin jäsenvaltioissa, joissa ei 
ole päästy kiinteään määrään viimeistään 
vuonna 2019, sisäinen 
yhdenmukaistaminen toteutetaan 
vuotuiselta perustalta. Kalenterivuosien 
2020, 2021, 2022 ja 2023 osalta 
jakovuonna on tarpeen määrittää 
ainoastaan kuluvan vuoden tukioikeuksien 
arvo. Varannosta tiettynä vuonna jaettavien 
oikeuksien yksikköarvo olisi laskettava sen 
jälkeen, kun varantoa on mahdollisesti 
mukautettu mainitun asetuksen 22 artiklan 
5 kohdan mukaisesti. Varannosta jaettavien 
tukioikeuksien arvoa olisi kunakin 
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mukautettava kyseisen 22 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

seuraavana vuonna mukautettava kyseisen 
22 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 190
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
30 artiklassa säädetään, että varannosta 
jaettavien tukioikeuksien arvoa muutetaan 
asteittain vuosittain, jotta voidaan ottaa 
huomioon mainitun asetuksen liitteessä II 
vahvistetun kansallisen enimmäismäärän 
vuotuiset muutokset varannon 
monivuotisen hallinnoinnin periaatteen 
mukaisesti. Kyseisiä sääntöjä olisi 
mukautettava siten, että otetaan huomioon, 
että on mahdollista muuttaa sekä kaikkien 
jaettujen tukioikeuksien arvoa että 
varannon arvoa, jotta mukauduttaisiin 
kyseisessä liitteessä II esitetyn määrän 
muuttumiseen kahden vuoden välillä. 
Lisäksi joissakin jäsenvaltioissa, joissa ei 
ole päästy kiinteään määrään viimeistään 
vuonna 2019, sisäinen 
yhdenmukaistaminen toteutetaan 
vuotuiselta perustalta. Kalenterivuosien 
2020 ja 2021 osalta jakovuonna on tarpeen 
määrittää ainoastaan kuluvan vuoden 
tukioikeuksien arvo. Varannosta tiettynä 
vuonna jaettavien oikeuksien yksikköarvo 
olisi laskettava sen jälkeen, kun varantoa 
on mahdollisesti mukautettu mainitun 
asetuksen 22 artiklan 5 kohdan mukaisesti. 
Varannosta jaettavien tukioikeuksien arvoa 
olisi kunakin seuraavana vuonna 
mukautettava kyseisen 22 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

(29) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
30 artiklassa säädetään, että varannosta 
jaettavien tukioikeuksien arvoa muutetaan 
asteittain vuosittain, jotta voidaan ottaa 
huomioon mainitun asetuksen liitteessä II 
vahvistetun kansallisen enimmäismäärän 
vuotuiset muutokset varannon 
monivuotisen hallinnoinnin periaatteen 
mukaisesti. Kyseisiä sääntöjä olisi 
mukautettava siten, että otetaan huomioon, 
että on mahdollista muuttaa sekä kaikkien 
jaettujen tukioikeuksien arvoa että 
varannon arvoa, jotta mukauduttaisiin 
kyseisessä liitteessä II esitetyn määrän 
muuttumiseen kahden vuoden välillä. 
Lisäksi joissakin jäsenvaltioissa, joissa ei 
ole päästy kiinteään määrään viimeistään 
vuonna 2019, sisäinen 
yhdenmukaistaminen toteutetaan 
vuotuiselta perustalta. Kalenterivuosien 
2020, 2021 ja 2022 osalta jakovuonna on 
tarpeen määrittää ainoastaan kuluvan 
vuoden tukioikeuksien arvo. Varannosta 
tiettynä vuonna jaettavien oikeuksien 
yksikköarvo olisi laskettava sen jälkeen, 
kun varantoa on mahdollisesti mukautettu 
mainitun asetuksen 22 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti. Varannosta jaettavien 
tukioikeuksien arvoa olisi kunakin 
seuraavana vuonna mukautettava kyseisen 
22 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Or. pl
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Tarkistus 191
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
30 artiklassa säädetään, että varannosta 
jaettavien tukioikeuksien arvoa muutetaan 
asteittain vuosittain, jotta voidaan ottaa 
huomioon mainitun asetuksen liitteessä II 
vahvistetun kansallisen enimmäismäärän 
vuotuiset muutokset varannon 
monivuotisen hallinnoinnin periaatteen 
mukaisesti. Kyseisiä sääntöjä olisi 
mukautettava siten, että otetaan huomioon, 
että on mahdollista muuttaa sekä kaikkien 
jaettujen tukioikeuksien arvoa että 
varannon arvoa, jotta mukauduttaisiin 
kyseisessä liitteessä II esitetyn määrän 
muuttumiseen kahden vuoden välillä. 
Lisäksi joissakin jäsenvaltioissa, joissa ei 
ole päästy kiinteään määrään viimeistään 
vuonna 2019, sisäinen 
yhdenmukaistaminen toteutetaan 
vuotuiselta perustalta. Kalenterivuosien 
2020 ja 2021 osalta jakovuonna on tarpeen 
määrittää ainoastaan kuluvan vuoden 
tukioikeuksien arvo. Varannosta tiettynä 
vuonna jaettavien oikeuksien yksikköarvo 
olisi laskettava sen jälkeen, kun varantoa 
on mahdollisesti mukautettu mainitun 
asetuksen 22 artiklan 5 kohdan mukaisesti. 
Varannosta jaettavien tukioikeuksien arvoa 
olisi kunakin seuraavana vuonna 
mukautettava kyseisen 22 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

(29) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
30 artiklassa säädetään, että varannosta 
jaettavien tukioikeuksien arvoa muutetaan 
asteittain vuosittain, jotta voidaan ottaa 
huomioon mainitun asetuksen liitteessä II 
vahvistetun kansallisen enimmäismäärän 
vuotuiset muutokset varannon 
monivuotisen hallinnoinnin periaatteen 
mukaisesti. Kyseisiä sääntöjä olisi 
mukautettava siten, että otetaan huomioon, 
että on mahdollista muuttaa sekä kaikkien 
jaettujen tukioikeuksien arvoa että 
varannon arvoa, jotta mukauduttaisiin 
kyseisessä liitteessä II esitetyn määrän 
muuttumiseen kahden vuoden välillä. 
Lisäksi joissakin jäsenvaltioissa, joissa ei 
ole päästy kiinteään määrään viimeistään 
vuonna 2019, sisäinen 
yhdenmukaistaminen toteutetaan 
vuotuiselta perustalta. Kalenterivuosien 
2020, 2021 ja 2022 osalta jakovuonna on 
tarpeen määrittää ainoastaan kuluvan 
vuoden tukioikeuksien arvo. Varannosta 
tiettynä vuonna jaettavien oikeuksien 
yksikköarvo olisi laskettava sen jälkeen, 
kun varantoa on mahdollisesti mukautettu 
mainitun asetuksen 22 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti. Varannosta jaettavien 
tukioikeuksien arvoa olisi kunakin 
seuraavana vuonna mukautettava kyseisen 
22 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 192
Ivan David
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
36 artiklassa säädetään yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmän soveltamisesta 
31 päivään joulukuuta 2020. YMP:n 
strategiasuunnitelmasta annetussa 
asetuksessa (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] annetaan 
jäsenvaltioille mahdollisuus panna 
perustulotuki täytäntöön samoin 
edellytyksin eli jakamatta tukioikeuksia 
aiempien viitemäärien perusteella. Sen 
vuoksi on aiheellista sallia yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmän soveltamisen 
jatkaminen vuonna 2021.

(30) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
36 artiklassa säädetään yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmän soveltamisesta 
31 päivään joulukuuta 2020. YMP:n 
strategiasuunnitelmasta annetussa 
asetuksessa (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] annetaan 
jäsenvaltioille mahdollisuus panna 
perustulotuki täytäntöön samoin 
edellytyksin eli jakamatta tukioikeuksia 
aiempien viitemäärien perusteella. Sen 
vuoksi on aiheellista sallia yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmän soveltamisen 
jatkaminen vuonna 2021, 2022 ja 2023.

Or. en

Tarkistus 193
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
36 artiklassa säädetään yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmän soveltamisesta 
31 päivään joulukuuta 2020. YMP:n 
strategiasuunnitelmasta annetussa 
asetuksessa (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] annetaan 
jäsenvaltioille mahdollisuus panna 
perustulotuki täytäntöön samoin 
edellytyksin eli jakamatta tukioikeuksia 
aiempien viitemäärien perusteella. Sen 
vuoksi on aiheellista sallia yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmän soveltamisen 
jatkaminen vuonna 2021.

(30) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
36 artiklassa säädetään yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmän soveltamisesta 
31 päivään joulukuuta 2020. YMP:n 
strategiasuunnitelmasta annetussa 
asetuksessa (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] annetaan 
jäsenvaltioille mahdollisuus panna 
perustulotuki täytäntöön samoin 
edellytyksin eli jakamatta tukioikeuksia 
aiempien viitemäärien perusteella. Sen 
vuoksi on aiheellista sallia yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmän soveltamisen 
jatkaminen vuonna 2021 ja 2022.

Or. en
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Tarkistus 194
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
36 artiklassa säädetään yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmän soveltamisesta 
31 päivään joulukuuta 2020. YMP:n 
strategiasuunnitelmasta annetussa 
asetuksessa (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] annetaan 
jäsenvaltioille mahdollisuus panna 
perustulotuki täytäntöön samoin 
edellytyksin eli jakamatta tukioikeuksia 
aiempien viitemäärien perusteella. Sen 
vuoksi on aiheellista sallia yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmän soveltamisen 
jatkaminen vuonna 2021.

(30) Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
36 artiklassa säädetään yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmän soveltamisesta 
31 päivään joulukuuta 2020. YMP:n 
strategiasuunnitelmasta annetussa 
asetuksessa (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] annetaan 
jäsenvaltioille mahdollisuus panna 
perustulotuki täytäntöön samoin 
edellytyksin eli jakamatta tukioikeuksia 
aiempien viitemäärien perusteella. Sen 
vuoksi on aiheellista sallia yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmän soveltamisen 
jatkaminen vuonna 2021 ja 2022.

Or. pl

Tarkistus 195
Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Jos ehdotusta neuvoston 
asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta ja siihen liittyvää 
ehdotusta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] ei ole 
hyväksytty ja julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä 30 päivään syyskuuta 
2020 mennessä, tässä asetuksessa alun 
perin ehdotettua yhden vuoden 
siirtymäkautta, joka päättyy 31 päivänä 
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joulukuuta 2021, olisi viimeisenä keinona 
jatkettava vuodella 31 päivään joulukuuta 
2022. Tällöin alkuperäistä siirtymäkautta 
koskevia siirtymäsääntöjä ja edellytyksiä 
olisi sovellettava edelleen pidennetyn 
siirtymäkauden ajan ja 
talousarviomäärärahoja ja sovellettavia 
aikatauluja olisi mukautettava 
vastaavasti.

Or. pt

Tarkistus 196
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Oikeusvarmuuden vuoksi olisi 
selvennettävä, että asetuksen (EU) 
N:o 1307/2013 41 ja 42 artiklassa annetaan 
jäsenvaltioille mahdollisuus tarkistaa 
uudelleenjakotukea koskevat päätöksensä 
vuosittain.

(31) Oikeusvarmuuden vuoksi olisi 
selvennettävä, että asetuksen (EU) 
N:o 1307/2013 41 ja 42 artiklassa annetaan 
jäsenvaltioille mahdollisuus tarkistaa ja 
uudistaa ja uudelleenjakotukea koskevat 
päätöksensä vuosittain ja että tällaisista 
päätöksistä on näin ollen ilmoitettava 
komissiolle.

Or. ro

Tarkistus 197
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Maantieteellisen sijaintinsa, 
erityisesti syrjäisen sijaintinsa, 
saaristoluonteensa, pienen kokonsa, 
vaikean pinnanmuodostuksensa ja 
ilmastonsa vuoksi 349 artiklassa 
tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla on 
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erityisiä sosioekonomisia ongelmia, jotka 
liittyvät kulutuksen tai 
maataloustuotannon kannalta 
olennaisten elintarvikkeiden ja 
maataloustuotteiden tarjontaan. 
Asetuksessa (EU) N:o 228/2013 on 
vahvistettu maatalousalan 
erityistoimenpiteitä, kuten mainitussa 
artiklassa säädetään, kyseisten alueiden 
erityistilanteen aiheuttamien vaikeuksien 
korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 198
Atidzhe Alieva-Veli, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Siirtymäkauden aikana on tarpeen 
varmistaa suorien tukien 
oikeudenmukainen jakautuminen 
jäsenvaltioiden kesken, mikä on 
olennaista sisämarkkinoiden toiminnan 
kannalta; Tällaisessa jakamisessa olisi 
otettava huomioon puolueettomat 
perusteet, kuten jäsenvaltioiden YMP:n 
ensimmäisen ja toisen pilarin mukaisesti 
saamat määrät sekä se, että 
luonnonolosuhteet, työllisyys ja 
sosioekonomiset olosuhteet, yleinen 
elintaso, tuotantokustannukset, erityisesti 
maakustannukset, ja ostovoima eivät ole 
samat kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 199
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(34) Lisäksi asetusten (EU) 
N:o 228/2013 ja (EU) N:o 229/2013 
muutoksia olisi sovellettava 1 päivästä 
tammikuuta 2021 asetuksen (EU) .../... 
[vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta annettu 
asetus] mukaisesti,

(34) Asetuksissa (EU) N:o 228/2ja (EU) 
N:o 229/2013 säädettyjä määrärahoja 
olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 
2021 asetuksen (EU) .../... [vuosia 2021–
2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta annettu 
asetus] mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 200
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Syrjäisimpien alueiden paikalliset 
markkinat ovat pienen kokonsa ja 
saaristoasemansa vuoksi erityisen alttiita 
hintojen vaihtelulle, joka riippuu muualta 
unionista tai kolmansista maista tulevan 
tuonnin määrästä. Asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 157 artiklassa tarkoitetut 
tunnustetut toimialakohtaiset 
organisaatiot etenkin 
karjankasvatusalalla toteuttavat 
kollektiivisia toimia, muun muassa 
tiedonkeruu- tai tiedonjakelutoimia, 
joiden ansiosta paikalliset tuottajat 
pystyvät pitämään puolensa omilla 
markkinoillaan. Sen estämättä, mitä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 28, 29 ja 110 artiklassa 
säädetään, ja vaikuttamatta asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 164 ja 165 artiklan 
soveltamiseen asianomaisen jäsenvaltion 
olisi tätä tarkoitusta varten voitava 
laajennettujen toimialakohtaisten 
sopimusten puitteissa ja asianomaisia 
toimijoita kuultuaan saattaa vastuuseen 
yksittäiset talouden toimijat tai 
toimijaryhmät, jotka eivät ole 
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organisaation jäseniä ja toimivat 
paikallisilla markkinoilla, niiden 
alkuperästä riippumatta ja myös siinä 
tapauksessa, että maksujen tuotolla 
rahoitetaan toimia, joilla ylläpidetään 
paikallista tuotantoa, tai maksuja 
kerätään jossakin muussa kaupan 
pitämisen vaiheessa.

Or. fr

Tarkistus 201
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Jos ehdotusta neuvoston 
asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta ja siihen liittyvää 
ehdotusta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] ei ole 
hyväksytty ja julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä 30 päivään 
marraskuuta 2020 mennessä, tässä 
asetuksessa alun perin ehdotettua 
siirtymäkautta, joka päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2021, olisi jatkettava vuodella 
31 päivään joulukuuta 2022. Tällöin 
alkuperäistä siirtymäkautta koskevia 
siirtymäsääntöjä ja edellytyksiä olisi 
sovellettava edelleen pidennetyn 
siirtymäkauden ajan ja 
talousarviomäärärahoja ja sovellettavia 
aikatauluja olisi mukautettava 
vastaavasti.

Or. de
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Tarkistus 202
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Riippumatta päivämäärästä, jona 
ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 
2021–2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta ja 
siihen liittyvä ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
[YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] on 
hyväksytty ja jona se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
siirtymäkaudeksi olisi asetettava kaksi 
vuotta, 31 päivään joulukuuta 2022 
saakka.

Or. pl

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että siirtymäkauden jatkamisen edellytyksenä on monivuotista 
rahoituskehystä koskevan sopimuksen hyväksymisen ajoitus. Tarkistusten olisi sisällettävä 
vuoteen 2022 viittaavia ”tiukkoja” säännöksiä.

Tarkistus 203
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan (uusi) 34 b kappale

Komission teksti Tarkistus

(34 b) Asetuksessa alun perin ehdotettua 
siirtymäkautta ei pitäisi jatkaa enempää 
kuin yhdellä vuodella 31. joulukuuta 2022 
saakka. Alkuperäistä siirtymäkautta 
koskevia siirtymäsääntöjä ja edellytyksiä 
olisi sovellettava edelleen pidennetyn 
siirtymäkauden ajan ja 
talousarviomäärärahoja ja sovellettavia 
aikatauluja olisi mukautettava 
vastaavasti.
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Or. pl

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että siirtymäkauden jatkamisen edellytyksenä on monivuotista 
rahoituskehystä koskevan sopimuksen hyväksymisen ajoitus. Tarkistusten olisi sisällettävä 
vuoteen 2022 viittaavia ”tiukkoja” säännöksiä.

Tarkistus 204
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
I osasto – I luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
soveltamisen jatkaminen ohjelmavuonna 
2021 sekä asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja 
(EU) N:o 1310/2013 mukaisten tiettyjen 
kausien pidentäminen

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
soveltamisen jatkaminen ohjelmavuosina 
2021, 2022 ja 2023 sekä asetusten (EU) 
N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1310/2013 
mukaisten tiettyjen kausien pidentäminen

Or. en

Tarkistus 205
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
I osasto – I luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
soveltamisen jatkaminen ohjelmavuonna 
2021 sekä asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja 
(EU) N:o 1310/2013 mukaisten tiettyjen 
kausien pidentäminen

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
soveltamisen jatkaminen ohjelmavuosina 
2021 ja 2022 sekä asetusten (EU) 
N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1310/2013 
mukaisten tiettyjen kausien pidentäminen

Or. en

Tarkistus 206
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont
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Ehdotus asetukseksi
-1 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla
Siirtymäaika

Tässä asetuksessa ’siirtymäkaudella’ 
tarkoitetaan 1 päivänä tammikuuta 2021 
alkavaa ja 31 päivänä joulukuuta 2021 
päättyvää kautta.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
1 kohdassa säädetään, ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ehdotusta neuvoston 
asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta ja ehdotusta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
jäsenvaltioiden yhteisen 
maatalouspolitiikan nojalla laatimien, 
Euroopan maatalouden tukirahastosta 
(maataloustukirahasto) ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
rahoitettavien strategiasuunnitelmien 
(YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea 
koskevista säännöistä sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 
N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 
kumoamisesta ei ole hyväksytty ja 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
30 päivään marraskuuta 2020 mennessä, 
tässä asetuksessa tarkoitettua 
siirtymäkautta jatketaan 31 päivään 
joulukuuta 2022. Jos siirtymäkautta 
jatketaan ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti, kalenterivuoden 2021 
kestävää alkuperäistä siirtymäkautta 
koskevia siirtymäsääntöjä ja edellytyksiä 
sovelletaan edelleen pidennetyn 
siirtymäkauden ajan kalenterivuonna 
2022 ja talousarviomäärärahoja ja 
sovellettavia aikatauluja mukautetaan 
vastaavasti.

Or. de
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Tarkistus 207
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
-1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a artikla
YMP:n strategiasuunnitelmien 

täytäntöönpanon tekninen jatkaminen
Edellyttäen, että ehdotusta neuvoston 
asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta ja ehdotusta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
jäsenvaltioiden yhteisen 
maatalouspolitiikan nojalla laatimien, 
Euroopan maatalouden tukirahastosta 
(maataloustukirahasto) ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
rahoitettavien strategiasuunnitelmien 
(YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea 
koskevista säännöistä sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 
N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 
kumoamisesta hyväksytään 30 päivään 
marraskuuta 2020 mennessä ja 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, kansalliset 
strategiasuunnitelmat on toteutettava 31 
päivään joulukuuta 2021 mennessä.
Siinä tapauksessa, että kansallisia 
strategiasuunnitelmia laatiessaan 
jäsenvaltiot päätyvät siihen tulokseen, että 
kansallisten strategiasuunnitelmien 
laatimiselle asetettu siirtymäaika ei ole 
riittävä, jäsenet voivat päättää EU:n 
tasolla jatkaa siirtymäaikaa lisävuodella 
31 päivään joulukuuta 2022 asti.
Jos siirtymäkautta jatketaan, 
kalenterivuoden 2021 kestävää 
alkuperäistä siirtymäkautta koskevia 
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siirtymäsääntöjä ja edellytyksiä 
sovelletaan edelleen pidennetyn 
siirtymäkauden ajan ja 
talousarviomäärärahoja ja sovellettavia 
aikatauluja mukautetaan vastaavasti.

Or. de

Tarkistus 208
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) 
tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltiot 
voivat jatkaa asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 26 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa 31 päivään joulukuuta 2021 
asti, jos vaarana on, että ne eivät 
taloudellisten resurssien puutteen vuoksi 
voi tehdä uusia oikeudellisia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti.

Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) 
tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltiot 
voivat jatkaa asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 26 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa 31 päivään joulukuuta 2022 
asti, jos vaarana on, että ne eivät 
taloudellisten resurssien puutteen vuoksi 
voi tehdä uusia oikeudellisia sitoumuksia 
yhtä tai useampaa toimenpidettä varten 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti

Or. it

Tarkistus 209
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) 
tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltiot 
voivat jatkaa asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 26 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa 31 päivään joulukuuta 2021 
asti, jos vaarana on, että ne eivät 

Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) 
tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltiot 
voivat jatkaa asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 26 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa 31 päivään joulukuuta 2022 
asti, jos vaarana on, että ne eivät 
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taloudellisten resurssien puutteen vuoksi 
voi tehdä uusia oikeudellisia sitoumuksia 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti.

taloudellisten resurssien puutteen vuoksi 
voi tehdä uusia oikeudellisia sitoumuksia 
yhtä tai useampaa toimenpidettä varten 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti

Or. it

Tarkistus 210
Nicola Procaccini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) 
tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltiot 
voivat jatkaa asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 26 artiklan 1 kohdassa 
säädettyä määräaikaa 31 päivään 
joulukuuta 2021 asti, jos vaarana on, että 
ne eivät taloudellisten resurssien puutteen 
vuoksi voi tehdä uusia oikeudellisia 
sitoumuksia asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 mukaisesti.

Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) 
tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltiot 
voivat jatkaa asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 26 artiklan 1 kohdassa 
säädettyä määräaikaa 31 päivään 
joulukuuta 2022 asti, jos vaarana on, että 
ne eivät taloudellisten resurssien puutteen 
vuoksi voi tehdä yhden tai useamman 
toimenpiteen alaisia uusia oikeudellisia 
sitoumuksia asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 211
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) 
tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltiot 
voivat jatkaa asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 26 artiklan 1 kohdassa 
säädettyä määräaikaa 31 päivään 
joulukuuta 2021 asti, jos vaarana on, että 

Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) 
tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltiot 
voivat jatkaa asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 26 artiklan 1 kohdassa 
säädettyä määräaikaa 31 päivään 
joulukuuta 2022 asti, jos vaarana on, että 
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ne eivät taloudellisten resurssien puutteen 
vuoksi voi tehdä uusia oikeudellisia 
sitoumuksia asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 mukaisesti.

ne eivät taloudellisten resurssien puutteen 
vuoksi voi tehdä uusia oikeudellisia 
sitoumuksia asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 212
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) 
tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltiot 
voivat jatkaa asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 26 artiklan 1 kohdassa 
säädettyä määräaikaa 31 päivään 
joulukuuta 2021 asti, jos vaarana on, että 
ne eivät taloudellisten resurssien puutteen 
vuoksi voi tehdä uusia oikeudellisia 
sitoumuksia asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 mukaisesti.

Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) 
tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltiot 
voivat jatkaa asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 26 artiklan 1 kohdassa 
säädettyä määräaikaa 31 päivään 
joulukuuta 2023 asti, jos vaarana on, että 
ne eivät taloudellisten resurssien puutteen 
vuoksi voi tehdä uusia oikeudellisia 
sitoumuksia asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 213
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle 10 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
6 artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle 10 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
6 artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
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on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn vuoden 
2021 vuosijakauman puitteissa.

on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitettyjen 
vuosien 2021, 2022 ja 2023 
vuosijakauman puitteissa.

Or. en

Tarkistus 214
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle 10 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
6 artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn vuoden 
2021 vuosijakauman puitteissa.

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle 30 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 6 
artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn 
siirtymäkauden vuosijakauman puitteissa.

Or. en

Tarkistus 215
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 



AM\1199799FI.docx 79/138 PE648.383v01-00

FI

päätöksensä komissiolle 10 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
6 artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn vuoden 
2021 vuosijakauman puitteissa.

päätöksensä komissiolle 10 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
6 artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitettyjen 
vuosien 2021 ja 2022 vuosijakauman 
puitteissa.

Or. en

Tarkistus 216
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle 10 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
6 artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn vuoden 
2021 vuosijakauman puitteissa.

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle 30 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
6 artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn vuoden 
2021 ja 2022 vuosijakauman puitteissa.

Or. it

Tarkistus 217
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle 10 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
6 artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn vuoden 
2021 vuosijakauman puitteissa.

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle neljän viikon 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
6 artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn vuoden 
2021 vuosijakauman puitteissa.

Or. en

Tarkistus 218
Nicola Procaccini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle 10 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
6 artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn vuoden 
2021 vuosijakauman puitteissa.

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle 20 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
6 artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn vuoden 
2021 vuosijakauman puitteissa.

Or. en

Tarkistus 219
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle 10 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
6 artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn vuoden 
2021 vuosijakauman puitteissa.

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle kahden viikon 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
6 artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn vuoden 
2021 vuosijakauman puitteissa.

Or. en

Tarkistus 220
Petros Kokkalis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle 10 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
6 artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn vuoden 
2021 vuosijakauman puitteissa.

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle 20 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
6 artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn vuoden 
2021 vuosijakauman puitteissa.

Or. en
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Tarkistus 221
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei tarvitse täydellistä 
vuosittaista jaottelua vuodeksi 2021 
maaseudun kehittämisohjelmansa tai 
alueellisten ohjelmiensa laajentamiseksi, 
se voi käyttää maaseudun 
kehittämisohjelman tai alueellisten 
ohjelmien osittaista jatkamista.

Or. en

Perustelu

Maaseutuohjelmien osittaista jatkamista tarvitaan vain tiettyihin toimenpiteisiin, jotka 
edellyttävät jatkamista vuonna 2021. Näissä tapauksissa maaseudun kehittämisohjelmassa ei 
voida käyttää kaikkia vuotta 2021 koskevia vuotuisia jakoja.

Tarkistus 222
Nicola Procaccini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo, että ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ajanjakson 
pidentäminen ei ole perusteltua, se 
ilmoittaa siitä jäsenvaltiolle kuuden 
viikon kuluessa toisessa alakohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden pidennysehdotuksia koskeva Euroopan komission ennakkoarviointi vaikuttaa 
tarpeettomalta. Jäsenvaltioiden velvollisuus on päättää, milloin ja miten käyttää EU:n 
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talousarviomäärärahoja noudattamalla EU:n säännöksiä ja yhteistä hallinnointia koskevien 
ja toissijaisuusperiaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 223
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo, että ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ajanjakson 
pidentäminen ei ole perusteltua, se 
ilmoittaa siitä jäsenvaltiolle kuuden 
viikon kuluessa toisessa alakohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta.

Poistetaan

Or. it

Tarkistus 224
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo, että ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ajanjakson 
pidentäminen ei ole perusteltua, se 
ilmoittaa siitä jäsenvaltiolle kuuden 
viikon kuluessa toisessa alakohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta.

Poistetaan

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus pidentää maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta tuettuja ohjelmia yksinkertaisen ilmoituksen avulla joutumatta 
pyytämään Euroopan komissio lausuntoa.
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Tarkistus 225
Atidzhe Alieva-Veli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo, että ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ajanjakson 
pidentäminen ei ole perusteltua, se 
ilmoittaa siitä jäsenvaltiolle kuuden viikon 
kuluessa toisessa alakohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta.

Jos komissio katsoo, että ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ajanjakson 
pidentäminen ei ole perusteltua, se 
ilmoittaa siitä jäsenvaltiolle neljän viikon 
kuluessa toisessa alakohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta. Komissio 
esittää asianomaiselle jäsenvaltiolle 
perusteet, joiden vuoksi se ei hyväksy 
pidentämistä, sekä mahdollisuuksien 
mukaan erityisiä suosituksia ilmoituksen 
parantamiseksi niin, että se olisi 
sovellettavissa. Asianomainen jäsenvaltio 
voi neljän viikon kuluessa komission 
suositusten vastaanottamisesta toimittaa 
päivitetyn ilmoituksen, jossa selitetään, 
miten jäsenvaltio aikoo panna täytäntöön 
komission suositukset pidentämisen 
sovellettavuudesta. Jos komissio katsoo, 
että pidennys ei ole perusteltua, se 
ilmoittaa siitä jäsenvaltiolle neljän viikon 
kuluessa päivitetyn ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Komissio esittää 
asianomaiselle jäsenvaltiolle perustelut, 
joiden vuoksi se ei hyväksy pidentämistä.

Or. en

Tarkistus 226
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo, että ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ajanjakson 

Jos komissio katsoo, että ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ajanjakson 
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pidentäminen ei ole perusteltua, se 
ilmoittaa siitä jäsenvaltiolle kuuden viikon 
kuluessa toisessa alakohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta.

pidentäminen ei ole perusteltua, se 
ilmoittaa siitä jäsenvaltiolle kuuden viikon 
kuluessa toisessa alakohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta. Komissio 
perustaa pidentämispyynnön arvioinnin 
selkeisiin ja puolueettomiin perusteisiin, 
jotka on ilmoitettava asianomaiselle 
jäsenvaltiolle.

Or. en

Tarkistus 227
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo, että ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ajanjakson 
pidentäminen ei ole perusteltua, se 
ilmoittaa siitä jäsenvaltiolle kuuden viikon 
kuluessa toisessa alakohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta.

Jos komissio katsoo, että ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ajanjakson 
pidentäminen ei ole perusteltua, se 
ilmoittaa siitä jäsenvaltiolle neljän viikon 
kuluessa toisessa alakohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta.

Or. en

Tarkistus 228
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo, että ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ajanjakson 
pidentäminen ei ole perusteltua, se 
ilmoittaa siitä jäsenvaltiolle kuuden viikon 
kuluessa toisessa alakohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta.

Jos komissio katsoo, että ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ajanjakson 
pidentäminen ei ole perusteltua, se 
ilmoittaa siitä jäsenvaltiolle kahdeksan 
viikon kuluessa toisessa alakohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta.

Or. en
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Tarkistus 229
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 11 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua pyyntöä 
muuttaa maaseudun kehittämisohjelmaa 
vuoden 2021 osalta. Muutoksella on 
pyrittävä säilyttämään 59 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin 
liittyvien maaseuturahaston menojen 
kokonaistaso vähintään entisen tasoisena.

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuoden 2021, ja, jos 
sovelletaan tämän asetuksen 1 artiklan 
2 kohtaa, vuoden 2022, osalta, asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 11 artiklan 
a alakohdan mukaisesti. Tällaista 
muutosta ei oteta huomioon komission 
täytäntöönpanoasetuksen N:o 808/2014 
4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen vuosittaisten muutosten 
rajoitusten osalta. Muutoksella on 
pyrittävä säilyttämään asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 59 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvien 
maaseuturahaston menojen kokonaistaso 
vähintään entisen tasoisena.

Or. en

Perustelu

Maaseudun kehittämisohjelman pidennyksen muuttamista ei oteta huomioon vuotuisten 
muutosten rajoituksessa.

Tarkistus 230
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
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tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuoden 2021 osalta. 
Muutoksella on pyrittävä säilyttämään 
59 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin liittyvien maaseuturahaston 
menojen kokonaistaso vähintään entisen 
tasoisena.

tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuosien 2021 ja 2022 
osalta. Muutoksella taataan 59 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin 
liittyvien maaseuturahaston menojen 
kokonaistaso vähintään entisen tasoisena. 
Ohjelman pidentäminen jäsenvaltion 
mainitsemien toimenpiteiden osalta 
hyväksytään 30. päivänä siitä 
päivämäärästä, kun Euroopan komissio 
on lähettänyt ilmoituksen.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan jäsenvaltioiden ilmoitusmenettelyn yksinkertaistamista ja sitä 
seuraavaa komission lupaa maaseudun kehittämisohjelmien muuttamiseksi. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden ilmoittama muutos ei sen mukaan, mitä on säädetty maaseudun 
kehittämissuunnitelmien virallisten korjausten tapauksessa, edellytä Euroopan komission 
lupaa, edellyttäen, että jäsenvaltiot tekevät sen viimeistään 30 päivää siirtymäasetuksen 
voimaantulosta.

Tarkistus 231
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuoden 2021 osalta. 
Muutoksella on pyrittävä säilyttämään 
59 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin liittyvien maaseuturahaston 
menojen kokonaistaso vähintään entisen 
tasoisena.

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuosien 2021, 2022 ja 
2023 osalta. Muutoksella on pyrittävä 
säilyttämään 59 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvien 
maaseuturahaston menojen kokonaistaso 
vähintään entisen tasoisena.

Or. en
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Tarkistus 232
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuoden 2021 osalta. 
Muutoksella on pyrittävä säilyttämään 
59 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin liittyvien maaseuturahaston 
menojen kokonaistaso vähintään entisen 
tasoisena.

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuosien 2021 ja 2022 
osalta. Muutoksella on pyrittävä 
säilyttämään 59 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvien 
maaseuturahaston menojen kokonaistaso 
vähintään entisen tasoisena.

Or. en

Tarkistus 233
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuoden 2021 osalta. 
Muutoksella on pyrittävä säilyttämään 
59 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin liittyvien maaseuturahaston 
menojen kokonaistaso vähintään entisen 
tasoisena.

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuosien 2021 ja 2022 
osalta. Muutoksella on pyrittävä 
säilyttämään 59 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvien 
maaseuturahaston menojen kokonaistaso 
vähintään entisen tasoisena.

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus pidentää maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta tuettuja ohjelmia yksinkertaisen ilmoituksen avulla joutumatta 
pyytämään Euroopan komissio lausuntoa.
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Tarkistus 234
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuoden 2021 osalta. 
Muutoksella on pyrittävä säilyttämään 
59 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin liittyvien maaseuturahaston 
menojen kokonaistaso vähintään entisen 
tasoisena.

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuosien 2021 ja 2022 
osalta. Muutoksella on pyrittävä 
säilyttämään 59 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvien 
maaseuturahaston menojen vähintään sama 
prosenttiosuus.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan myös vuoden 2022 ohjelman sisällyttämistä ehdotukseen ja 
pyritään tarkentamaan, että entisen tasoisella kokonaistasolla tarkoitetaan maaseuturahaston 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin käytettyjen menojen nykyistä prosenttiosuutta eikä 
ympäristö- ja ilmastotoimenpiteisiin kohdennettavaa kokonaismäärää. Muussa tapauksessa 
jäsenvaltioiden on laskettava uudelleen, ohjelmoitava uudelleen ja tasapainotettava TK-
ohjelmansa kokonaan. Kyse on siis ei kohtuullisista ponnistuksista, jotka voidaan toteuttaa 
siirtymäkaudella.

Tarkistus 235
Mazaly Aguilar

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 11 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuoden 2021 osalta. 
Muutoksella on pyrittävä säilyttämään 59 

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 11 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuoden 2021 osalta. 
Muutoksella on pyrittävä säilyttämään 59 
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artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin liittyvien maaseuturahaston 
menojen kokonaistaso vähintään entisen 
tasoisena.

artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin liittyvien maaseuturahaston 
menojen osuus vähintään entisen tasoisena.

Or. es

Perustelu

Menojen ”kokonaistason” merkitys on selvennettävä.

Tarkistus 236
Simone Schmiedtbauer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuoden 2021 osalta. 
Muutoksella on pyrittävä säilyttämään 
59 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin liittyvien maaseuturahaston 
menojen kokonaistaso vähintään entisen 
tasoisena.

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuoden 2021 osalta. 
Muutoksella on pyrittävä säilyttämään 59 
artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin liittyvien maaseuturahaston 
menojen prosenttiosuus vähintään entisen 
tasoisena.

Or. en

Perustelu

Vaikka monivuotista rahoituskehystä koskeva komission ehdotus merkitsee maaseudun 
kehittämisen rahoituksen leikkaamista, tätä siirtymäasetusta koskeva nykyinen teksti 
tarkoittaa, että maaseuturahaston ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin liittyvien menojen 
kokonaistaso on säilytettävä. On tarkennettava, että ympäristöön ja ilmastoon liittyvien 
tavoitteiden kokonaistason on oltava prosenttiosuus nykyisen ohjelmakauden 
maaseuturahaston sitoumuksista pelkän numeerisen arvon sijasta. Muussa tapauksessa 
maaseudun kehittämistoimet olisi laskettava ja ohjelmoitava kokonaan uudelleen 
siirtymäkauden ajaksi.

Tarkistus 237
Álvaro Amaro
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuoden 2021 osalta. 
Muutoksella on pyrittävä säilyttämään 
59 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin liittyvien maaseuturahaston 
menojen kokonaistaso vähintään entisen 
tasoisena.

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuoden 2021 osalta. 
Muutoksella on pyrittävä säilyttämään 59 
artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin liittyvien maaseuturahaston 
menojen prosenttiosuus vähintään entisen 
tasoisena.

Or. en

Tarkistus 238
Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Ulrike Müller

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuoden 2021 osalta. 
Muutoksella on pyrittävä säilyttämään 
59 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin liittyvien maaseuturahaston 
menojen kokonaistaso vähintään entisen 
tasoisena.

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuoden 2021 osalta. 
Muutoksella on pyrittävä säilyttämään 59 
artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin liittyvien maaseuturahaston 
menojen prosenttiosuus vähintään entisen 
tasoisena.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on selventää komission ehdotusta.
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Tarkistus 239
Nicola Procaccini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuoden 2021 osalta. 
Muutoksella on pyrittävä säilyttämään 
59 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin liittyvien maaseuturahaston 
menojen kokonaistaso vähintään entisen 
tasoisena.

Toisessa alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ei 
rajoita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua pyyntöä muuttaa maaseudun 
kehittämisohjelmaa vuoden 2021 osalta. 
Muutoksella on taattava 59 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin 
liittyvien maaseuturahaston menojen 
kokonaistaso entisen tasoisena.

Or. en

Tarkistus 240
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltiot päättävät olla käyttämättä 
tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta, niiden osalta sovelletaan 
asetuksen (EU) .../... [vuosia 2021–2027 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus] [8] artiklaa 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteessä I 
vahvistettuun vuoden 2021 määrärahaan, 
joka jää käyttämättä.

Jos jäsenvaltiot päättävät olla käyttämättä 
tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta, niiden osalta sovelletaan 
asetuksen (EU) .../... [vuosia 2021–2027 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus] [8] artiklaa 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteessä I 
vahvistettuun vuosien 2021, 2022 ja 2023 
määrärahaan, joka jää käyttämättä.

Or. en

Tarkistus 241
Ivan David
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltiot päättävät olla käyttämättä 
tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta, niiden osalta sovelletaan 
asetuksen (EU) .../... [vuosia 2021–2027 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus] [8] artiklaa 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteessä I 
vahvistettuun vuoden 2021 määrärahaan, 
joka jää käyttämättä.

Jos jäsenvaltiot päättävät olla käyttämättä 
tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta, niiden osalta sovelletaan 
asetuksen (EU) .../... [vuosia 2021–2027 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus] [8] artiklaa 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteessä I 
vahvistettuun vuosien 2021 ja 2022 
määrärahaan, joka jää käyttämättä.

Or. en

Tarkistus 242
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltiot päättävät olla käyttämättä 
tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta, niiden osalta sovelletaan 
asetuksen (EU) .../... [vuosia 2021–2027 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus] [8] artiklaa 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteessä I 
vahvistettuun vuoden 2021 määrärahaan.

Jos jäsenvaltiot päättävät olla käyttämättä 
tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta, niiden osalta sovelletaan 
asetuksen (EU) .../... [vuosia 2021–2027 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus] [8] artiklaa 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteessä I 
vahvistettuun vuosien 2021 ja 2022 
määrärahaan.

Or. it

Perustelu

On keskeistä taata maksujen ja niihin liittyvien määrien jatkuvuus myös sellaisia monivuotisia 
sitoumuksia varten, joiden on voitava jatkua strategisissa ohjelmissa. Maatilojen ei pidä 
toimintaansa suunnitellessaan kärsiä negatiivisista talousvaikutuksista ja niitä seuraavista 
vahingoista, jotka kohdistuvat myös maataloustoimintaan ja elintarvikealaan yleisesti sekä 
siihen liittyviin aloihin.
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Tarkistus 243
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltiot päättävät olla käyttämättä 
tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta, niiden osalta sovelletaan 
asetuksen (EU) .../... [vuosia 2021–2027 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus] [8] artiklaa 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteessä I 
vahvistettuun vuoden 2021 määrärahaan.

Jos jäsenvaltiot päättävät olla käyttämättä 
tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta, niiden osalta sovelletaan 
asetuksen (EU) .../... [vuosia 2021–2027 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus] [8] artiklaa 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteessä I 
vahvistettuun vuosien 2021 ja 2022 
määrärahaan.

Or. it

Perustelu

On keskeistä taata maksujen ja niihin liittyvien määrien jatkuvuus myös sellaisia monivuotisia 
sitoumuksia varten, joiden on voitava jatkua strategisissa ohjelmissa. Maatilojen ei pidä 
toimintaansa suunnitellessaan kärsiä negatiivisista talousvaikutuksista ja niitä seuraavista 
vahingoista, jotka kohdistuvat myös maataloustoimintaan ja elintarvikealaan yleisesti sekä 
siihen liittyviin aloihin.

Tarkistus 244
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, jotka eivät kauden 2014–
2020 aikana ole käyttäneet maaseudun 
kehittämisohjelman määrärahoja 
kokonaan siten kuin ne on vahvistettu 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 I liitteessä, 
ja jos kyseisiä varoja ei ole 31 päivään 
joulukuuta 2020 mennessä kohdennettu 
edunsaajia koskeviin oikeudellisiin 
sitoumuksiin, ne voivat siirtää kyseiset 
varat ohjelmakauden 2021–2027 
vastaaviin talousarviomäärärahoihin.
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Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus käyttää edellisen kauden 2014–2020 maaseudun 
kehittämiseen kohdennetut käyttämättä jääneet varat siirtämällä niiden käyttö uuteen 
ohjelmakauteen siirtymäkaudesta lähtien ja myös YMP:n strategiasuunnitelmaan (kun se 
tulee voimaan).

Tarkistus 245
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio päättää käyttää 1 kohdassa 
säädettyä mahdollisuutta ainoastaan 
tiettyjen alueellisten ohjelmien osalta, 
tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu määräraha on se määrä, joka 
vahvistetaan kyseiselle jäsenvaltiolle 
vuoden 2021 osalta asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I ja josta on 
vähennetty 2 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti ilmoitetut 
määrärahat, jotka koskevat alueellisia 
ohjelmia, joiden soveltamista on jatkettu.

Jos jäsenvaltio päättää käyttää 1 kohdassa 
säädettyä mahdollisuutta ainoastaan 
tiettyjen alueellisten ohjelmien osalta, 
tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu määräraha on se määrä, joka 
vahvistetaan kyseiselle jäsenvaltiolle 
vuosien 2021, 2022 ja 2023 osalta 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteessä I 
ja josta on vähennetty 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
ilmoitetut määrärahat, jotka koskevat 
alueellisia ohjelmia, joiden soveltamista on 
jatkettu.

Or. en

Tarkistus 246
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio päättää käyttää 1 kohdassa 
säädettyä mahdollisuutta ainoastaan 
tiettyjen alueellisten ohjelmien osalta, 
tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa 

Jos jäsenvaltio päättää käyttää 1 kohdassa 
säädettyä mahdollisuutta ainoastaan 
tiettyjen alueellisten ohjelmien osalta, 
tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
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tarkoitettu määräraha on se määrä, joka 
vahvistetaan kyseiselle jäsenvaltiolle 
vuoden 2021 osalta asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I ja josta on 
vähennetty 2 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti ilmoitetut 
määrärahat, jotka koskevat alueellisia 
ohjelmia, joiden soveltamista on jatkettu.

tarkoitettu määräraha on se määrä, joka 
vahvistetaan kyseiselle jäsenvaltiolle 
vuosien 2021 ja 2022 osalta asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 liitteessä I ja josta on 
vähennetty 2 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti ilmoitetut 
määrärahat, jotka koskevat alueellisia 
ohjelmia, joiden soveltamista on jatkettu.

Or. en

Tarkistus 247
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, jotka päättävät käyttää 
tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta, voivat siirtää sen osan 
maaseuturahaston määrärahoista niille 
siirtymäkauden vuosille, joita ei käytetty 
niiden maaseudun kehittämisohjelmien 
jatkamiseen, ohjelmakauden jäljellä 
olevien vuosien määrärahoihin neuvoston 
asetuksen (EU) .../... [vuosia 2021–2027 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus] 
mukaisesti. Tässä tapauksessa tämän 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu määräraha on kyseisen 
jäsenvaltion osalta asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I olevan 
siirtymäkauden vuosiksi vahvistettu 
määrä, josta on vähennetty tämän kohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
ilmoitetut talousarviomäärärahat 
jatkettujen ohjelmien osalta.

Or. en
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Tarkistus 248
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot, jotka eivät kauden 
2014–2020 aikana ole käyttäneet 
maaseudun kehittämisohjelman 
määrärahoja kokonaan siten kuin ne on 
vahvistettu asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
I liitteessä, ja jos kyseisiä varoja ei ole 
31 päivään joulukuuta 2020 mennessä 
kohdennettu edunsaajia koskeviin 
oikeudellisiin sitoumuksiin, ne voivat 
siirtää kyseiset varat ohjelmakauden 
2021–2027 vastaaviin 
talousarviomäärärahoihin.

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava käyttää edellisen kauden 2014–2020 maaseudun kehittämiseen 
kohdennetut käyttämättä jääneet varat siirtämällä niiden käyttö uuteen ohjelmakauteen 
siirtymäkaudesta lähtien ja myös YMP:n strategiasuunnitelmaan (kun se tulee voimaan). 
Muussa tapauksessa jäsenvaltio menettää lopullisesti kyseiset varat, jotka palautuvat EU:n 
talousarvioon.

Tarkistus 249
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niiden ohjelmien tapauksessa, 
joiden osalta jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
pidennetään 50 artiklan 1 kohdassa, 
51 artiklan 1 kohdassa, 57 artiklan 
2 kohdassa, 65 artiklan 2 ja 4 kohdassa 
artiklassa sekä asetuksen (EU) N:o 

2. Niiden ohjelmien tapauksessa, 
joiden osalta jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
pidennetään 50 artiklan 1 kohdassa, 
51 artiklan 1 kohdassa, 57 artiklan 
2 kohdassa, 65 artiklan 2 ja 4 kohdassa 
artiklassa sekä asetuksen (EU) N:o 
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1303/2013 76 artiklan ensimmäisessä 
kohdassa olevia viittauksia ajanjaksoihin 
tai määräaikoihin yhdellä vuodella.

1303/2013 76 artiklan ensimmäisessä 
kohdassa olevia viittauksia ajanjaksoihin 
tai määräaikoihin kahdella vuodella.

Or. it

Tarkistus 250
Nicola Procaccini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niiden ohjelmien tapauksessa, 
joiden osalta jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
pidennetään 50 artiklan 1 kohdassa, 
51 artiklan 1 kohdassa, 57 artiklan 
2 kohdassa, 65 artiklan 2 ja 4 kohdassa 
artiklassa sekä asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 76 artiklan ensimmäisessä 
kohdassa olevia viittauksia ajanjaksoihin 
tai määräaikoihin yhdellä vuodella.

2. Niiden ohjelmien tapauksessa, 
joiden osalta jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
pidennetään 50 artiklan 1 kohdassa, 
51 artiklan 1 kohdassa, 57 artiklan 
2 kohdassa, 65 artiklan 2 ja 4 kohdassa 
artiklassa sekä asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 76 artiklan ensimmäisessä 
kohdassa olevia viittauksia ajanjaksoihin 
tai määräaikoihin kahdella vuodella.

Or. en

Tarkistus 251
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niiden ohjelmien tapauksessa, 
joiden osalta jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
pidennetään 50 artiklan 1 kohdassa, 
51 artiklan 1 kohdassa, 57 artiklan 
2 kohdassa, 65 artiklan 2 ja 4 kohdassa 
artiklassa sekä asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 76 artiklan ensimmäisessä 

2. Niiden ohjelmien tapauksessa, 
joiden osalta jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
pidennetään 50 artiklan 1 kohdassa, 
51 artiklan 1 kohdassa, 57 artiklan 
2 kohdassa, 65 artiklan 2 ja 4 kohdassa 
artiklassa sekä asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 76 artiklan ensimmäisessä 
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kohdassa olevia viittauksia ajanjaksoihin 
tai määräaikoihin yhdellä vuodella.

kohdassa olevia viittauksia ajanjaksoihin 
tai määräaikoihin kahdella vuodella.

Or. it

Tarkistus 252
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, 
jotka päättävät pidentää ohjelmakauden 
2014–2020 kestoa tämän asetuksen 
1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, käytetään 
edelleen kumppanuussopimusta, joka on 
tehty 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaisesti, 
jäsenvaltioiden ja komission strategisena 
asiakirjana maaseuturahastosta vuodeksi 
2021 myönnetyn tuen täytäntöönpanossa.

3. Niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, 
jotka päättävät pidentää ohjelmakauden 
2014–2020 kestoa tämän asetuksen 
1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, käytetään 
edelleen kumppanuussopimusta, joka on 
tehty 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaisesti, 
jäsenvaltioiden ja komission strategisena 
asiakirjana maaseuturahastosta vuosiksi 
2021 ja 2022 myönnetyn tuen 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 253
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, 
jotka päättävät pidentää ohjelmakauden 
2014–2020 kestoa tämän asetuksen 
1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, käytetään 
edelleen kumppanuussopimusta, joka on 
tehty 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaisesti, 
jäsenvaltioiden ja komission strategisena 

3. Niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, 
jotka päättävät pidentää ohjelmakauden 
2014–2020 kestoa tämän asetuksen 
1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, käytetään 
edelleen kumppanuussopimusta, joka on 
tehty 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 
päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaisesti, 
jäsenvaltioiden ja komission strategisena 
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asiakirjana maaseuturahastosta vuodeksi 
2021 myönnetyn tuen täytäntöönpanossa.

asiakirjana maaseuturahastosta vuodeksi 
2021 ja 2022 myönnetyn tuen 
täytäntöönpanossa.

Or. it

Tarkistus 254
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, 
jotka päättävät pidentää ohjelmakauden 
2014–2020 kestoa tämän asetuksen 
1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, käytetään 
edelleen kumppanuussopimusta, joka on 
tehty 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaisesti, 
jäsenvaltioiden ja komission strategisena 
asiakirjana maaseuturahastosta vuodeksi 
2021 myönnetyn tuen täytäntöönpanossa.

3. Niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, 
jotka päättävät pidentää ohjelmakauden 
2014–2020 kestoa tämän asetuksen 
1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, käytetään 
edelleen kumppanuussopimusta, joka on 
tehty 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaisesti, 
jäsenvaltioiden ja komission strategisena 
asiakirjana maaseuturahastosta vuodeksi 
2021 ja 2022 myönnetyn tuen 
täytäntöönpanossa.

Or. it

Tarkistus 255
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, 
jotka päättävät pidentää ohjelmakauden 
2014–2020 kestoa tämän asetuksen 
1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, käytetään 
edelleen kumppanuussopimusta, joka on 
tehty 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaisesti, 

3. Niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, 
jotka päättävät pidentää ohjelmakauden 
2014–2020 kestoa tämän asetuksen 
1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, käytetään 
edelleen kumppanuussopimusta, joka on 
tehty 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaisesti, 
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jäsenvaltioiden ja komission strategisena 
asiakirjana maaseuturahastosta vuodeksi 
2021 myönnetyn tuen täytäntöönpanossa.

jäsenvaltioiden ja komission strategisena 
asiakirjana maaseuturahastosta vuosiksi 
2021, 2022 ja 2023 myönnetyn tuen 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 256
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eräiden menolajien tukikelpoisuus vuonna 
2021

Eräiden menolajien tukikelpoisuus vuosina 
2021, 2022 ja 2023

Or. en

Tarkistus 257
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eräiden menolajien tukikelpoisuus vuonna 
2021

Eräiden menolajien tukikelpoisuus vuosina 
2021 ja 2022

Or. en

Tarkistus 258
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 65 artiklan 2 kohdan, tämän 

Rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 65 artiklan 2 kohdan, tämän 
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asetuksen 2 artiklan 2 kohdan ja asetuksen 
(EU) N:o 1306/2013 38 artiklan 
soveltamista asetuksen (EU) 
N:o 1310/2013 3 artiklan 1 kohdassa ja 
delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 
16 artiklassa tarkoitettuihin menoihin 
voidaan myöntää vuoden 2021 
määrärahoista maaseuturahaston rahoitusta 
niihin maaseuturahaston tukemiin 
ohjelmiin, joiden osalta jäsenvaltiot 
päättävät pidentää ohjelmakauden 2014–
2020 kestoa tämän asetuksen 1 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, seuraavin 
edellytyksin:

asetuksen 2 artiklan 2 kohdan ja asetuksen 
(EU) N:o 1306/2013 38 artiklan 
soveltamista asetuksen (EU) 
N:o 1310/2013 3 artiklan 1 kohdassa ja 
delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 
16 artiklassa tarkoitettuihin menoihin 
voidaan myöntää vuosien 2021, 2022 ja 
2023 määrärahoista maaseuturahaston 
rahoitusta niihin maaseuturahaston 
tukemiin ohjelmiin, joiden osalta 
jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
seuraavin edellytyksin:

Or. en

Tarkistus 259
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 65 artiklan 2 kohdan, tämän 
asetuksen 2 artiklan 2 kohdan ja asetuksen 
(EU) N:o 1306/2013 38 artiklan 
soveltamista asetuksen (EU) 
N:o 1310/2013 3 artiklan 1 kohdassa ja 
delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 
16 artiklassa tarkoitettuihin menoihin 
voidaan myöntää vuoden 2021 
määrärahoista maaseuturahaston rahoitusta 
niihin maaseuturahaston tukemiin 
ohjelmiin, joiden osalta jäsenvaltiot 
päättävät pidentää ohjelmakauden 2014–
2020 kestoa tämän asetuksen 1 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, seuraavin 
edellytyksin:

Rajoittamatta asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 65 artiklan 2 kohdan, tämän 
asetuksen 2 artiklan 2 kohdan ja asetuksen 
(EU) N:o 1306/2013 38 artiklan 
soveltamista asetuksen (EU) 
N:o 1310/2013 3 artiklan 1 kohdassa ja 
delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 
16 artiklassa tarkoitettuihin menoihin 
voidaan myöntää vuosien 2021 ja 2022 
määrärahoista maaseuturahaston rahoitusta 
niihin maaseuturahaston tukemiin 
ohjelmiin, joiden osalta jäsenvaltiot 
päättävät pidentää ohjelmakauden 2014–
2020 kestoa tämän asetuksen 1 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, seuraavin 
edellytyksin:

Or. en
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Tarkistus 260
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kyseiset menot on sisällytetty 
vastaavaan vuoden 2021 maaseudun 
kehittämisohjelmaan;

(a) kyseiset menot on sisällytetty 
vastaavaan vuosien 2021, 2022 ja 2023;

Or. en

Tarkistus 261
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kyseiset menot on sisällytetty 
vastaavaan vuoden 2021 maaseudun 
kehittämisohjelmaan;

(a) kyseiset menot on sisällytetty 
vastaavaan vuosien 2021 ja 2022 
maaseudun kehittämisohjelmaan;

Or. en

Tarkistus 262
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kyseiset menot on sisällytetty 
vastaavaan vuoden 2021 maaseudun 
kehittämisohjelmaan;

(a) kyseiset menot on sisällytetty 
vastaavaan vuosien 2021 ja 2022 
maaseudun kehittämisohjelmaan;

Or. it
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Tarkistus 263
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kyseiset menot on sisällytetty 
vastaavaan vuoden 2021 maaseudun 
kehittämisohjelmaan;

(a) kyseiset menot on sisällytetty 
vastaavaan vuosien 2021 ja 2022 
maaseudun kehittämisohjelmaan;

Or. it

Tarkistus 264
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
I osasto – II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) [YHTEISIÄ 
SÄÄNNÖKSIÄ KOSKEVA UUSI 
ASETUS] 25–28 artiklan soveltaminen 
ohjelmavuoteen 2021

Asetuksen (EU) [YHTEISIÄ 
SÄÄNNÖKSIÄ KOSKEVA UUSI 
ASETUS] 25–28 artiklan soveltaminen 
ohjelmavuosiin 2021, 2022 ja 2023

Or. en

Tarkistus 265
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
I osasto – II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) [YHTEISIÄ 
SÄÄNNÖKSIÄ KOSKEVA UUSI 
ASETUS] 25–28 artiklan soveltaminen 
ohjelmavuoteen 2021

Asetuksen (EU) [YHTEISIÄ 
SÄÄNNÖKSIÄ KOSKEVA UUSI 
ASETUS] 25–28 artiklan soveltaminen 
ohjelmavuoteen 2021 ja tapauksen mukaan 
ohjelmavuosiin 2021 ja 2022

Or. en
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Tarkistus 266
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahastosta ohjelmakaudella 
2014–2020 tuettujen ohjelmien 
tapauksessa sekä sellaisten ohjelmien 
tapauksessa, joiden osalta jäsenvaltiot 
päättävät pidentää ohjelmakauden 2014–
2020 kestoa tämän asetuksen 1 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, maaseuturahastosta 
voidaan tukea monirahoitteista 
yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä 
asetuksen (EU) [YHTEISIÄ 
SÄÄNNÖKSIÄ KOSKEVA UUSI 
ASETUS] 25–28 artiklan mukaisesti.

Poistetaan

Or. it

Perustelu

Kun otetaan huomioon joissakin maissa kohdatut Leader-aloitteen täytäntöönpanon vaikeudet 
nykyisellä ohjelmakaudella 2014–2020 ja aikaisempina ohjelmakausina, jäsenvaltioilla olisi 
oltava mahdollisuus päättää yhteisölähtöiseen paikalliseen kehittämiseen kohdennettavien 
määrärahojen käytöstä.

Tarkistus 267
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahastosta ohjelmakaudella 
2014–2020 tuettujen ohjelmien tapauksessa 
sekä sellaisten ohjelmien tapauksessa, 
joiden osalta jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
maaseuturahastosta voidaan tukea 

Maaseuturahastosta ohjelmakaudella 
2014–2020 tuettujen ohjelmien tapauksessa 
sekä sellaisten ohjelmien tapauksessa, 
joiden osalta jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
maaseuturahastosta voidaan tukea yksi- tai 
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monirahoitteista yhteisölähtöistä 
paikallista kehittämistä asetuksen (EU) 
[YHTEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ KOSKEVA 
UUSI ASETUS] 25–28 artiklan 
mukaisesti.

monirahoitteista yhteisölähtöistä 
paikallista kehittämistä asetuksen (EU) 
[YHTEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ KOSKEVA 
UUSI ASETUS] 25–28 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Leader-lähestymistavan mukaan siirtymäsäännöksissä olisi selvästi sallittava valmistelevan 
tuen rahoittaminen vuosien 2021–2027 näkökulmasta ja yksi- tai monirahoitteisten 
paikallisen kehittämisen ohjelman valinta.

Tarkistus 268
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijöille ennen 1 päivää 
tammikuuta 2020 jaettuja tukioikeuksia 
pidetään laillisina ja sääntöjenmukaisina 
1 päivästä tammikuuta 2021. Kyseisten 
laillisina ja säätöjenmukaisina pidettävien 
oikeuksien arvo on kalenterivuoden 2020 
arvo, joka on voimassa 31 päivänä 
joulukuuta 2020. Tämä ei vaikuta asiaa 
koskeviin unionin lainsäädännön 
artikloihin, jotka koskevat tukioikeuksien 
arvoa kalenterivuonna 2021 ja sen jälkeen, 
eikä erityisesti asetuksen (EU) N:o 
1307/2013 22 artiklan 5 kohtaan ja 
25 artiklan 12 kohtaan.

1. Viljelijöille ennen 1 päivää 
tammikuuta 2020 jaettuja tukioikeuksia 
pidetään laillisina ja sääntöjenmukaisina 
1 päivästä tammikuuta 2021. Kyseisten 
laillisina ja säätöjenmukaisina pidettävien 
oikeuksien ja määrän arvo on 
kalenterivuoden 2020 arvo ja määrä, jotka 
ovat voimassa 31 päivänä joulukuuta 2020. 
Tämä ei vaikuta asiaa koskeviin unionin 
lainsäädännön artikloihin, jotka koskevat 
tukioikeuksien arvoa kalenterivuonna 2021 
ja sen jälkeen, eikä erityisesti asetuksen 
(EU) N:o 1307/2013 22 artiklan 5 kohtaan 
ja 25 artiklan 12 kohtaan.

Or. it

Perustelu

Asetuksen, jossa säädetään siirtymäjärjestelyistä, on perustuttava nykyisiin sääntöihin ja 
tukioikeuksiin, joiden määrä on yhtä suuri kuin nykyisten. Määrien erittelyllä voidaan 
suojella sen tuen todellista arvoa, jonka EU kohdentaa viljelijöille YMP:ssa vahvistettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Tarkistus 269
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijöille ennen 1 päivää 
tammikuuta 2020 jaettuja tukioikeuksia 
pidetään laillisina ja sääntöjenmukaisina 
1 päivästä tammikuuta 2021. Kyseisten 
laillisina ja säätöjenmukaisina pidettävien 
oikeuksien arvo on kalenterivuoden 2020 
arvo, joka on voimassa 31 päivänä 
joulukuuta 2020. Tämä ei vaikuta asiaa 
koskeviin unionin lainsäädännön 
artikloihin, jotka koskevat tukioikeuksien 
arvoa kalenterivuonna 2021 ja sen jälkeen, 
eikä erityisesti asetuksen (EU) N:o 
1307/2013 22 artiklan 5 kohtaan ja 
25 artiklan 12 kohtaan.

1. Viljelijöille ennen 1 päivää 
tammikuuta 2020 jaettuja tukioikeuksia 
pidetään laillisina ja sääntöjenmukaisina 
1 päivästä tammikuuta 2021. Kyseisten 
laillisina ja säätöjenmukaisina pidettävien 
oikeuksien ja määrän arvo ovat yhtä 
suuret kuin kalenterivuoden 2020 arvo ja 
määrä, jotka ovat voimassa 31 päivänä 
joulukuuta 2020. Tämä ei vaikuta asiaa 
koskeviin unionin lainsäädännön 
artikloihin, jotka koskevat tukioikeuksien 
arvoa kalenterivuonna 2021 ja sen jälkeen, 
eikä erityisesti asetuksen (EU) N:o 
1307/2013 22 artiklan 5 kohtaan ja 
25 artiklan 12 kohtaan.

Or. it

Perustelu

Asetuksen, jossa säädetään siirtymäjärjestelyistä, on perustuttava nykyisiin sääntöihin ja 
tukioikeuksiin, joiden määrä on sama kuin nykyisten. Minkäänlaista YMP:n varojen 
leikkausta ei pidetä hyväksyttävänä. Tämä koskee myös keskeisiä toimia, joilla pyritään 
vahvistamaan EU:n talousarvion toteuttamisen ja entistä vihreämmän ja vähähiilisemmän 
Euroopan tavoitteen välinen yhteys uuden vihreän kehityksen strategian mukaisesti.

Tarkistus 270
Simone Schmiedtbauer

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijöille ennen 1 päivää 
tammikuuta 2019 jaettuja tukioikeuksia 
pidetään laillisina ja sääntöjenmukaisina 
1 päivästä tammikuuta 2021. Kyseisten 
laillisina ja säätöjenmukaisina pidettävien 

1. Viljelijöille ennen 1 päivää 
tammikuuta 2019 jaettuja tukioikeuksia 
pidetään laillisina ja sääntöjenmukaisina 
1 päivästä tammikuuta 2020. Kyseisten 
laillisina ja säätöjenmukaisina pidettävien 
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oikeuksien arvo on kalenterivuoden 2020 
arvo, joka on voimassa 31 päivänä 
joulukuuta 2020. Tämä ei vaikuta asiaa 
koskeviin unionin lainsäädännön 
artikloihin, jotka koskevat tukioikeuksien 
arvoa kalenterivuonna 2021 ja sen jälkeen, 
eikä erityisesti asetuksen (EU) 
N:o 1307/2013 22 artiklan 5 kohtaan ja 
25 artiklan 12 kohtaan.

oikeuksien arvo on kalenterivuoden 2019 
arvo, joka on voimassa 31 päivänä 
joulukuuta 2019. Tämä ei vaikuta asiaa 
koskeviin unionin lainsäädännön 
artikloihin, jotka koskevat tukioikeuksien 
arvoa kalenterivuonna 2020 ja sen jälkeen, 
eikä erityisesti asetuksen (EU) 
N:o 1307/2013 22 artiklan 5 kohtaan ja 
25 artiklan 12 kohtaan.

Or. en

Perustelu

Hakuvuosi 2020 rahoitetaan jo nyt monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 
(monivuotinen rahoituskehys). Uuden monivuotisen rahoituskehyksen alkaessa olisi 
varmistettava oikeusvarmuus ja selkeys ottamalla huomioon kaikki viljelijöille ennen 1 päivää 
tammikuuta 2020 myönnetyt lailliset ja säännölliset tukioikeudet 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tarkistus 271
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Monika Hohlmeier, Luděk Niedermayer, Jiří 
Pospíšil, Tomáš Zdechovský, Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
tukioikeuksiin, jotka on jaettu viljelijöille 
sellaisten hakemusten perusteella, joissa on 
asiavirheitä, lukuun ottamatta tapauksia, 
joissa viljelijä ei kohtuudella ole voinut 
todeta virhettä.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
tukioikeuksiin, jotka on jaettu viljelijöille 
sellaisten hakemusten perusteella, joissa on 
asiavirheitä tai jotka ovat eturistiriitoja 
koskevan säännön vastaisia, kuten on 
vahvistettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston (EU, Euratom) 2018/1046 
61 artiklassa 1 a, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa viljelijä ei kohtuudella ole 
voinut todeta virhettä.

__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) 
N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, 
(EU) N:o 1303/2013, (EU) 
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N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, 
(EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, 
(EU) N:o 283/2014 ja päätöksen 
N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 272
Atidzhe Alieva-Veli, Asim Ademov, Dacian Cioloş, Michaela Šojdrová, Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
I osasto – III a luku (uusi) – 5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

III a luku
Ulkoinen lähentäminen

5 a artikla
Ulkoisen lähentämisen jatkaminen

Jotta voidaan edistää lähentämistä 
jäsenvaltioiden maatalousalojen 
kehittämisessä ja maaseudun 
kestävyydessä, suorat tuet on jaettava 
tasapuolisemmin jäsenvaltioiden kesken. 
Komissio varmistaa, että asetettu 
edistyminen pannaan täytäntöön 
siirtymäkauden aikana.

Or. en

Tarkistus 273
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tällaisista menoista säädetään 
asianomaisessa vuosia 2022–2027 

(a) tällaisista menoista säädetään 
asianomaisessa vuosia 2022–2027 
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koskevassa YMP:n strategiasuunnitelmassa 
asetuksen (EU) [YMP-suunnitelmaa 
koskeva asetus] mukaisesti, ja ne 
noudattavat asetusta (EU) 
[horisontaaliasetus];

koskevassa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa;

Or. en

Perustelu

Aiempia tukikelpoisuussääntöjä koskevat ehdotetut siirtymäsäännökset ovat liian rajoittavia. 
Erityisesti on varmistettava, että jatkamiseen liittyvät maksut suoritetaan vuosia 2021–2027 
koskevan horisontaaliasetuksen säännösten (COM(2018)0393) mukaisesti. Edellisen 
siirtymäkauden ratkaisumallin (1310/2013) mukaan maksuja olisi voitava maksaa vähemmän 
rajoittavin ehdoin.

Tarkistus 274
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös 
oikeudellisiin sitoumuksiin, jotka on tehty 
asetuksessa (EY) N:o 21257/1999 
säädettyjen vastaavien toimenpiteiden 
yhteydessä ja jotka saavat tukea asetuksen 
(EY) N:o 1305/2013 nojalla.

Or. en

Perustelu

Siirtymämääräyksillä olisi myös voitava säännellä maaseudun kehittämisohjelmissa aiemmin 
kuin kaudella 2014–2020 tehtyjä pitkäaikaisia sitoumuksia. Tämän lähestymistavan avulla 
voidaan maksaa maksuja sitoumuksista, esimerkiksi maaseudun kehittämisohjelmissa 
kaudella 2004–2006 toteutetuista metsityksistä. Tästä syystä 6 artiklan 1 kohtaa olisi 
täydennettävä lisäkohdalla.

Tarkistus 275
Jérémy Decerle, Irène Tolleret
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28, 
29, 33 ja 34 artiklassa tarkoitettujen 
monivuotisten toimenpiteiden nojalla 
tehdyistä oikeudellista sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuneisiin menoihin sekä 
sellaisiin oikeudellisiin sitoumuksiin 
liittyviin menoihin, jotka ulottuvat yli 
1 päivän tammikuuta 2024 taikka yli 1 
päivän tammikuuta 2025 niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat päättäneet 
pidentää ohjelmakautta 2014–2020 tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
voidaan, kun menot ovat asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 14–18 artiklan, 19 artiklan 
1 kohdan a ja b alakohdan, 20 artiklan, 
22–27 artiklan, 35, 38, 39 ja 39 a artiklan 
sekä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 
artiklan mukaisia, myöntää 
maaseuturahaston rahoitusosuus YMP:n 
strategiasuunnitelman kattamalla 
ohjelmakaudella 2022–2027 seuraavin 
edellytyksin:

2. Jollei toisessa alakohdassa 
vahvistetuista edellytyksistä muuta johdu, 
seuraavat menot ovat tukikelpoisia 
maaseuturahaston rahoitusosuuden 
osalta YMP:n strategiasuunnitelman 
kattamalla kaudella 2022–2027:

(a) asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28, 
29, 33 ja 34 artiklassa tarkoitettujen 
monivuotisten toimenpiteiden nojalla 
tehdyistä oikeudellista sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuneet menot;
(b) sellaisiin oikeudellisiin 
sitoumuksiin liittyvät menot, jotka 
ulottuvat yli 1 päivän tammikuuta 2024 
taikka yli 1 päivän tammikuuta 2025 
niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat 
päättäneet pidentää ohjelmakautta 2014–
2020 tämän asetuksen 1 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, asetuksen (EU) N:o 
1305/2013 14–18 artiklan, 19 artiklan 
1 kohdan a ja b alakohdan, 20 artiklan, 
22–27 artiklan, 35, 38, 39 ja 39 a artiklan 
sekä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 
artiklan mukaisesti.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
edellytykset maaseuturahaston 
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rahoitusosuuden myöntämiselle YMP:n 
strategiasuunnitelman kattamalle 
kaudelle 2022–2027 ovat seuraavat:

(a) tällaisista menoista säädetään 
asianomaisessa vuosia 2022–2027 
koskevassa YMP:n strategiasuunnitelmassa 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaisesti, ja 
ne noudattavat asetusta (EU) 
[horisontaaliasetus];

(a) tällaisista menoista säädetään 
asianomaisessa vuosia 2022–2027 
koskevassa YMP:n strategiasuunnitelmassa 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaisesti, ja 
ne noudattavat asetusta (EU) 
[horisontaaliasetus];

(b) sovelletaan YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettua 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaista 
vastaavan tukitoimen maaseuturahaston 
rahoitusosuutta;

(b) sovelletaan YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettua 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaista 
vastaavan tukitoimen maaseuturahaston 
rahoitusosuutta;

(c) asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] 
63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
yhdennettyä järjestelmää sovelletaan 
oikeudellisiin sitoumuksiin, jotka on tehty 
sellaisten toimenpiteiden nojalla, jotka 
vastaavat asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osaston II 
ja IV luvussa lueteltuja pinta-ala- tai 
eläinperusteisia tukitoimia, ja asianomaiset 
toimet on määritelty selkeästi; ja

(c) asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] 
63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
yhdennettyä järjestelmää sovelletaan 
oikeudellisiin sitoumuksiin, jotka on tehty 
sellaisten toimenpiteiden nojalla, jotka 
vastaavat asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osaston II 
ja IV luvussa lueteltuja pinta-ala- tai 
eläinperusteisia tukitoimia, ja asianomaiset 
toimet on määritelty selkeästi; ja

(d) c alakohdassa tarkoitettuihin 
oikeudellisiin sitoumuksiin liittyvät maksut 
suoritetaan asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 42 artiklassa 
säädetyssä määräajassa.

(d) c alakohdassa tarkoitettuihin 
oikeudellisiin sitoumuksiin liittyvät maksut 
suoritetaan asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 42 artiklassa 
säädetyssä määräajassa.

Or. en

Perustelu

Näiden ehdotusten tarkoituksena on selventää, että asetuksen (EU) N:o 1305 / 2013 28, 29,33 
ja 34 artiklassa tarkoitetut monivuotiset toimenpiteet, jotka on merkitty nykyisellä 
ohjelmakaudella, ovat oikeutettuja maaseuturahaston rahoitusosuuteen 1. tammikuuta 2022, 
alkaen ilman määräaikaa, ja toisaalta 14–18, 19 a, 19 b, 20, 22–27,35, 38, 39, 39 a artiklassa 
tarkoitetut toimenpiteet, joita koskevat menot liittyvät 1. tammikuuta 2024 [tai 1. tammikuuta 
2025 jatkettujen maaseudun kehittämissuunnitelmien tapauksessa] jälkeen ulottuviin 
oikeudellisiin sitoumuksiin, voivat saada tukea maaseuturahastosta 2022–2027, edellyttäen, 
että komission ehdotusta noudatetaan.



AM\1199799FI.docx 113/138 PE648.383v01-00

FI

Tarkistus 276
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28, 
29, 33 ja 34 artiklassa tarkoitettujen 
monivuotisten toimenpiteiden nojalla 
tehdyistä oikeudellista sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuneisiin menoihin sekä 
sellaisiin oikeudellisiin sitoumuksiin 
liittyviin menoihin, jotka ulottuvat yli 
1 päivän tammikuuta 2024 taikka yli 
1 päivän tammikuuta 2025 niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat päättäneet 
pidentää ohjelmakautta 2014–2020 tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
voidaan, kun menot ovat asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 14–18 artiklan, 19 artiklan 
1 kohdan a ja b alakohdan, 20 artiklan, 
22–27 artiklan, 35, 38, 39 ja 39 a artiklan 
sekä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
35 artiklan mukaisia, myöntää 
maaseuturahaston rahoitusosuus YMP:n 
strategiasuunnitelman kattamalla 
ohjelmakaudella 2022–2027 seuraavin 
edellytyksin:

2. Ellei toisessa alakohdassa 
mainituista ehdoista muuta johdu, 
maaseuturahaston rahoitusosuus YMP:n 
strategiasuunnitelman kattamalla 
ohjelmakaudella 2022–2027 voidaan 
myöntää seuraaviin menoihin:

(a) asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28, 
29, 33 ja 34 artiklassa tarkoitettujen 
monivuotisten toimenpiteiden nojalla 
tehdyistä oikeudellista sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuneet menot;
(b) sellaisiin oikeudellisiin 
sitoumuksiin liittyvät menot, jotka 
ulottuvat yli 1 päivän tammikuuta 2024 
taikka yli 1 päivän tammikuuta 2025 
niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat 
päättäneet pidentää ohjelmakautta 2014–
2020 tämän asetuksen 1 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, kun menot ovat 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 14–
18 artiklan, 19 artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdan, 20 artiklan, 22–27 artiklan, 
35, 38, 39 ja 39 a artiklan sekä asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 35 artiklan mukaisia.
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Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut ehdot ovat seuraavat:

(a) tällaisista menoista säädetään 
asianomaisessa vuosia 2022–2027 
koskevassa YMP:n strategiasuunnitelmassa 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaisesti, ja 
ne noudattavat asetusta (EU) 
[horisontaaliasetus];

(a) tällaisista menoista säädetään 
asianomaisessa vuosia 2022–2027 
koskevassa YMP:n strategiasuunnitelmassa 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaisesti, ja 
ne noudattavat asetusta (EU) 
[horisontaaliasetus];

(b) sovelletaan YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettua 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaista 
vastaavan tukitoimen maaseuturahaston 
rahoitusosuutta;

(b) sovelletaan YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettua 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaista 
vastaavan tukitoimen maaseuturahaston 
rahoitusosuutta;

(c) asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] 
63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
yhdennettyä järjestelmää sovelletaan 
oikeudellisiin sitoumuksiin, jotka on tehty 
sellaisten toimenpiteiden nojalla, jotka 
vastaavat asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma asetus] III osaston II 
ja IV luvussa lueteltuja pinta-ala- tai 
eläinperusteisia tukitoimia, ja asianomaiset 
toimet on määritelty selkeästi; ja

(c) asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] 
63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
yhdennettyä järjestelmää sovelletaan 
oikeudellisiin sitoumuksiin, jotka on tehty 
sellaisten toimenpiteiden nojalla, jotka 
vastaavat asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma asetus] III osaston II 
ja IV luvussa lueteltuja pinta-ala- tai 
eläinperusteisia tukitoimia, ja asianomaiset 
toimet on määritelty selkeästi; ja

(d) c alakohdassa tarkoitettuihin 
oikeudellisiin sitoumuksiin liittyvät maksut 
suoritetaan asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 42 artiklassa 
säädetyssä määräajassa.

(d) c alakohdassa tarkoitettuihin 
oikeudellisiin sitoumuksiin liittyvät maksut 
suoritetaan asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 42 artiklassa 
säädetyssä määräajassa.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään nykyisen kohdan sanamuotoa ja etenkin sitä, että 
toisaalta asetuksen (EU) N:o°1305/2013 28 29, 33 ja 34 artiklassa tarkoitetuille 
toimenpiteille ja toisaalta 14–18 artiklassa, 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa, 
20 artiklassa, 22–27 artiklassa sekä 35, 38, 39 ja 39 a artiklassa tarkoitetuille toimenpiteille 
voidaan myöntää maaseuturahaston rahoitusosuus uudella ohjelmakaudella sillä 
edellytyksellä, että komission ehdotuksessa luetellut ehdot täyttyvät.

Tarkistus 277
Eric Andrieu
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28, 
29, 33 ja 34 artiklassa tarkoitettujen 
monivuotisten toimenpiteiden nojalla 
tehdyistä oikeudellista sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuneisiin menoihin sekä 
sellaisiin oikeudellisiin sitoumuksiin 
liittyviin menoihin, jotka ulottuvat yli 
1 päivän tammikuuta 2024 taikka yli 1 
päivän tammikuuta 2025 niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat päättäneet 
pidentää ohjelmakautta 2014–2020 tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
voidaan, kun menot ovat asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 14–18 artiklan, 19 artiklan 
1 kohdan a ja b alakohdan, 20 artiklan, 
22–27 artiklan, 35, 38, 39 ja 39 a artiklan 
sekä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 
artiklan mukaisia, myöntää 
maaseuturahaston rahoitusosuus YMP:n 
strategiasuunnitelman kattamalla 
ohjelmakaudella 2022–2027 seuraavin 
edellytyksin:

2. Ellei toisessa alakohdassa 
mainituista ehdoista muuta johdu, 
maaseuturahaston rahoitusosuus YMP:n 
strategiasuunnitelman kattamalla 
ohjelmakaudella 2022–2023 voidaan 
myöntää seuraaviin menoihin:

(a) asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28, 
29, 33 ja 34 artiklassa tarkoitettujen 
monivuotisten toimenpiteiden nojalla 
tehdyistä oikeudellista sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuneet menot;
(b) sellaisiin oikeudellisiin 
sitoumuksiin liittyvät menot, jotka 
ulottuvat yli 1 päivän tammikuuta 2024 
taikka yli 1 päivän tammikuuta 2025 
niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat 
päättäneet pidentää ohjelmakautta 2014–
2020 tämän asetuksen 1 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, kun menot ovat 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 14–
18 artiklan, 19 artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdan, 20 artiklan, 22–27 artiklan, 
35, 38, 39 ja 39 a artiklan sekä asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 35 artiklan mukaisia.
Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut ehdot ovat seuraavat:
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(a) tällaisista menoista säädetään 
asianomaisessa vuosia 2022–2027 
koskevassa YMP:n strategiasuunnitelmassa 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaisesti, ja 
ne noudattavat asetusta (EU) 
[horisontaaliasetus];

(a) tällaisista menoista säädetään 
asianomaisessa vuosia 2022–2027 
koskevassa YMP:n strategiasuunnitelmassa 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaisesti, ja 
ne noudattavat asetusta (EU) 
[horisontaaliasetus];

(b) sovelletaan YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettua 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaista 
vastaavan tukitoimen maaseuturahaston 
rahoitusosuutta;

(b) sovelletaan YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettua 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaista 
vastaavan tukitoimen maaseuturahaston 
rahoitusosuutta;

(c) asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] 
63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
yhdennettyä järjestelmää sovelletaan 
oikeudellisiin sitoumuksiin, jotka on tehty 
sellaisten toimenpiteiden nojalla, jotka 
vastaavat asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma asetus] III osaston II 
ja IV luvussa lueteltuja pinta-ala- tai 
eläinperusteisia tukitoimia, ja asianomaiset 
toimet on määritelty selkeästi; ja

(c) asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] 
63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
yhdennettyä järjestelmää sovelletaan 
oikeudellisiin sitoumuksiin, jotka on tehty 
sellaisten toimenpiteiden nojalla, jotka 
vastaavat asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma asetus] III osaston II 
ja IV luvussa lueteltuja pinta-ala- tai 
eläinperusteisia tukitoimia, ja asianomaiset 
toimet on määritelty selkeästi; ja

(d) c alakohdassa tarkoitettuihin 
oikeudellisiin sitoumuksiin liittyvät maksut 
suoritetaan asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 42 artiklassa 
säädetyssä määräajassa.

(d) c alakohdassa tarkoitettuihin 
oikeudellisiin sitoumuksiin liittyvät maksut 
suoritetaan asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 42 artiklassa 
säädetyssä määräajassa.

Or. fr

Perustelu

Il importe d'intégrer les clarifications contenues dans la présentation de la Commission du 24 
janvier 2020:-d'une part les mesures pluriannuelles visées aux articles 28,29,33,34 du 
règlement (UE) n°1305/2013 et souscrites par les agriculteurs sur la période de 
programmation actuelle sont éligibles à la contribution du FEADER à partir du 01 janvier 
2020, sans limites.-d'autre part, les mesures visées aux articles 14à18,19a,19b,20,22à27, 35 
38,39,39a dont les dépenses relatives aux engagements dépassent le 1er janvier 2024 (ou le 
1er janvier 2025 pour un PDR étendu) seront éligibles au FEADER 2022 -2027, à condition 
que les conditions énumérées dans la proposition de la Commission soient respectées

Tarkistus 278
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28, 
29, 33 ja 34 artiklassa tarkoitettujen 
monivuotisten toimenpiteiden nojalla 
tehdyistä oikeudellista sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuneisiin menoihin sekä 
sellaisiin oikeudellisiin sitoumuksiin 
liittyviin menoihin, jotka ulottuvat yli 
1 päivän tammikuuta 2024 taikka yli 
1 päivän tammikuuta 2025 niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat päättäneet 
pidentää ohjelmakautta 2014–2020 tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
voidaan, kun menot ovat asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 14–18 artiklan, 19 artiklan 
1 kohdan a ja b alakohdan, 20 artiklan, 22–
27 artiklan, 35, 38, 39 ja 39 a artiklan sekä 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artiklan 
mukaisia, myöntää maaseuturahaston 
rahoitusosuus YMP:n 
strategiasuunnitelman kattamalla 
ohjelmakaudella 2022–2027 seuraavin 
edellytyksin:

2. Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28, 
29, 33 ja 34 artiklassa tarkoitettujen 
monivuotisten toimenpiteiden nojalla 
tehdyistä oikeudellista sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuneisiin menoihin sekä 
sellaisiin oikeudellisiin sitoumuksiin 
liittyviin menoihin, jotka ulottuvat yli 
1 päivän tammikuuta 2024 taikka yli 
1 päivän tammikuuta 2025 niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat päättäneet 
pidentää ohjelmakautta 2014–2020 tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
voidaan, kun menot ovat asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 14, 15, 17 ja 18 artiklan, 
19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan, 20 
artiklan, 23–26 artiklan, 35, 38, 39 ja 
39 a artiklan sekä asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 35 artiklan mukaisia, 
myöntää maaseuturahaston rahoitusosuus 
YMP:n strategiasuunnitelman kattamalla 
ohjelmakaudella 2022–2027 seuraavin 
edellytyksin:

Or. en

Perustelu

Aiempia tukikelpoisuussääntöjä koskevat ehdotetut siirtymäsäännökset ovat liian rajoittavia. 
Erityisesti on varmistettava, että jatkamiseen liittyvät maksut suoritetaan vuosia 2021–2027 
koskevan horisontaaliasetuksen säännösten (COM(2018)0393) mukaisesti. Edellisen 
siirtymäkauden ratkaisumallin (1310/2013) mukaan maksuja olisi voitava maksaa vähemmän 
rajoittavin ehdoin.

Tarkistus 279
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tällaisista menoista säädetään Poistetaan.
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asianomaisessa vuosia 2022–2027 
koskevassa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa asetuksen (EU) 
[YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 
mukaisesti, ja ne noudattavat asetusta 
(EU) [horisontaaliasetus];

Or. en

Tarkistus 280
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tällaisista menoista säädetään 
asianomaisessa vuosia 2022–2027 
koskevassa YMP:n strategiasuunnitelmassa 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaisesti, 
ja ne noudattavat asetusta (EU) 
[horisontaaliasetus];

(a) tällaisista menoista säädetään 
asianomaisessa vuosia 2022–2027 
koskevassa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa;

Or. en

Perustelu

Aiempia tukikelpoisuussääntöjä koskevat ehdotetut siirtymäsäännökset ovat liian rajoittavia. 
Erityisesti on varmistettava, että jatkamiseen liittyvät maksut suoritetaan vuosia 2021–2027 
koskevan horisontaaliasetuksen säännösten (COM(2018)0393) mukaisesti. Edellisen 
siirtymäkauden ratkaisumallin (1310/2013) mukaan maksuja olisi voitava maksaa vähemmän 
rajoittavin ehdoin.

Tarkistus 281
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sovelletaan YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettua 

Poistetaan.
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asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaista 
vastaavan tukitoimen maaseuturahaston 
rahoitusosuutta;

Or. en

Tarkistus 282
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sovelletaan YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettua 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaista 
vastaavan tukitoimen maaseuturahaston 
rahoitusosuutta;

(b) sovelletaan YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettua 
vastaavan tukitoimen maaseuturahaston 
rahoitusosuutta;

Or. en

Perustelu

Aiempia tukikelpoisuussääntöjä koskevat ehdotetut siirtymäsäännökset ovat liian rajoittavia. 
Erityisesti on varmistettava, että jatkamiseen liittyvät maksut suoritetaan vuosia 2021–2027 
koskevan horisontaaliasetuksen säännösten (COM(2018)0393) mukaisesti. Edellisen 
siirtymäkauden ratkaisumallin (1310/2013) mukaan maksuja olisi voitava maksaa vähemmän 
rajoittavin ehdoin.

Tarkistus 283
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 63 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua yhdennettyä 
järjestelmää sovelletaan oikeudellisiin 
sitoumuksiin, jotka on tehty sellaisten 

Poistetaan.
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toimenpiteiden nojalla, jotka vastaavat 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 
II ja IV luvussa lueteltuja pinta-ala- tai 
eläinperusteisia tukitoimia, ja 
asianomaiset toimet on määritelty 
selkeästi; ja

Or. en

Tarkistus 284
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) c alakohdassa tarkoitettuihin 
oikeudellisiin sitoumuksiin liittyvät 
maksut suoritetaan asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 42 artiklassa 
säädetyssä määräajassa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 285
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Menot, jotka liittyvät asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 14–18 artiklaan, 
19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaan, 
20, 22–27, 35, 38, 39 artiklaan ja 
39 artiklan a alakohtaan ja asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 35 artiklaan 
sisältyviin oikeudellisiin sitoumuksiin, 
voidaan myös maksaa 1. tammikuuta 
2022 ja 31. joulukuuta 2023 tai joulukuun 
2024 välisenä aikana, kun on kyse 
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pidennetyistä maaseudun 
kehittämisohjelmista, jos 
maaseuturahaston varat 2014–2020 on 
käytetty.

Or. en

Perustelu

Uuden kohdan olisi sisällettävä YMP:n strategiasuunnitelman kattaman maaseuturahaston 
rahoitusosuuden osalta vuosina 2022–2027 menot, jotka liittyvät oikeudellisiin sitoumuksiin 
kaikkien sellaisten monivuotisten toimenpiteiden osalta, jotka eivät ole yhdennettyjä hallinto- 
ja valvontajärjestelmiä, ajanjaksolta 2014–2020, jolloin maaseuturahaston rahoitusosuus on 
käytetty loppuun.

Tarkistus 286
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 
artiklassa tarkoitettuja oliiviöljyn ja 
syötäväksi tarkoitettujen oliivien alaa 
tukevia toimintaohjelmia, jotka on laadittu 
1 päivän huhtikuuta 2018 ja 31 päivän 
maaliskuuta väliseksi ajaksi, jatketaan, ja 
ne päättyvät 31 päivänä joulukuuta 2021. 
Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
152 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
asianomaisten tuottajaorganisaatioiden, 
mainitun asetuksen 156 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen ja mainitun asetuksen 157 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen asianomaisten 
toimialakohtaisten organisaatioiden on 
muutettava toimintaohjelmiaan tämän 
pidennyksen huomioon ottamiseksi. 
Muutetut toimintaohjelmat on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020.

1. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 
artiklassa tarkoitettuja oliiviöljyn ja 
syötäväksi tarkoitettujen oliivien alaa 
tukevia toimintaohjelmia, jotka on laadittu 
1 päivän huhtikuuta 2018 ja 31 päivän 
maaliskuuta väliseksi ajaksi, jatketaan, ja 
ne päättyvät 31 päivänä joulukuuta 2023. 
Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 152 
artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
asianomaisten tuottajaorganisaatioiden, 
mainitun asetuksen 156 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen ja mainitun asetuksen 157 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen asianomaisten 
toimialakohtaisten organisaatioiden on 
muutettava toimintaohjelmiaan tämän 
pidennyksen huomioon ottamiseksi. 
Muutetut toimintaohjelmat on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020.

Or. en
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Tarkistus 287
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 
artiklassa tarkoitettuja oliiviöljyn ja 
syötäväksi tarkoitettujen oliivien alaa 
tukevia toimintaohjelmia, jotka on laadittu 
1 päivän huhtikuuta 2018 ja 31 päivän 
maaliskuuta 2021 väliseksi ajaksi, 
jatketaan, ja ne päättyvät 31 päivänä 
joulukuuta 2021. Asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 152 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjen asianomaisten 
tuottajaorganisaatioiden, mainitun 
asetuksen 156 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen ja mainitun asetuksen 157 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen asianomaisten 
toimialakohtaisten organisaatioiden on 
muutettava toimintaohjelmiaan tämän 
pidennyksen huomioon ottamiseksi. 
Muutetut toimintaohjelmat on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020.

1. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 
artiklassa tarkoitettuja oliiviöljyn ja 
syötäväksi tarkoitettujen oliivien alaa 
tukevia toimintaohjelmia, jotka on laadittu 
1 päivän huhtikuuta 2018 ja 31 päivän 
maaliskuuta 2022 väliseksi ajaksi, 
jatketaan, ja ne päättyvät 31 päivänä 
joulukuuta 2022. Asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 152 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjen asianomaisten 
tuottajaorganisaatioiden, mainitun 
asetuksen 156 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
liittojen ja mainitun asetuksen 157 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen asianomaisten 
toimialakohtaisten organisaatioiden on 
muutettava toimintaohjelmiaan tämän 
pidennyksen huomioon ottamiseksi. 
Muutetut toimintaohjelmat on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020.

Or. en

Tarkistus 288
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hedelmä- ja vihannesalan hyväksytyn 
tuottajaorganisaation, jolla on asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 33 artiklassa 
tarkoitettu jäsenvaltion hyväksymä 
toimintaohjelma, jonka on määrä olla 
voimassa 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeen, on viimeistään 15 päivänä 

Hedelmä- ja vihannesalan hyväksytty 
tuottajaorganisaatio, jolla on asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 33 artiklassa 
tarkoitettu jäsenvaltion hyväksymä 
toimintaohjelma, jonka on määrä olla 
voimassa 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeen, voi viimeistään 15 päivänä 
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syyskuuta 2021 esitettävä kyseiselle 
jäsenvaltiolle pyyntö, että sen 
toimintaohjelma

syyskuuta 2021 esittää kyseiselle 
jäsenvaltiolle pyynnön, että sen 
toimintaohjelma

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus ehdottaa tunnustetuille tuottajaorganisaatioille, että 
31. joulukuuta 2021 jälkeen päättyviä toimintaohjelmia voidaan toteuttaa niiden keston 
päättymiseen asti, kuten edellisellä siirtymäkaudella.

Tarkistus 289
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hedelmä- ja vihannesalan hyväksytyn 
tuottajaorganisaation, jolla on asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 33 artiklassa 
tarkoitettu jäsenvaltion hyväksymä 
toimintaohjelma, jonka on määrä olla 
voimassa 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeen, on viimeistään 15 päivänä 
syyskuuta 2021 esitettävä kyseiselle 
jäsenvaltiolle pyyntö, että sen 
toimintaohjelma

Hedelmä- ja vihannesalan hyväksytty 
tuottajaorganisaatio, jolla on asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 33 artiklassa 
tarkoitettu jäsenvaltion hyväksymä 
toimintaohjelma, jonka on määrä olla 
voimassa 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeen, voi viimeistään 15 päivänä 
syyskuuta 2021 esittää kyseiselle 
jäsenvaltiolle pyynnön, että sen 
toimintaohjelma

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus ehdottaa tunnustetuille 
tuottajaorganisaatioille, että 31. joulukuuta 2021 jälkeen päättyviä toimintaohjelmia voidaan 
toteuttaa niiden keston päättymiseen asti, kuten edellisellä siirtymäkaudella.

Tarkistus 290
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Hedelmä- ja vihannesalan hyväksytyn 
tuottajaorganisaation, jolla on asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 33 artiklassa 
tarkoitettu jäsenvaltion hyväksymä 
toimintaohjelma, jonka on määrä olla 
voimassa 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeen, on viimeistään 15 päivänä 
syyskuuta 2021 esitettävä kyseiselle 
jäsenvaltiolle pyyntö, että sen 
toimintaohjelma

Hedelmä- ja vihannesalan hyväksytty 
tuottajaorganisaatio, jolla on asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 33 artiklassa 
tarkoitettu jäsenvaltion hyväksymä 
toimintaohjelma, jonka on määrä olla 
voimassa 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeen, voi viimeistään 15 päivänä 
syyskuuta 2021 esittää kyseiselle 
jäsenvaltiolle pyyntö, että sen 
toimintaohjelma

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava ehdottaa hyväksytyille tuottajaorganisaatioille, että 
toimintaohjelmaa, jonka voimassaolo päättyy 31 päivän joulukuuta 2021 jälkeen, voidaan 
pitää voimassa sen loppuun saakka, kuten edellisellä siirtymäkaudella.

Tarkistus 291
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hedelmä- ja vihannesalan hyväksytyn 
tuottajaorganisaation, jolla on asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 33 artiklassa 
tarkoitettu jäsenvaltion hyväksymä 
toimintaohjelma, jonka on määrä olla 
voimassa 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeen, on viimeistään 15 päivänä 
syyskuuta 2021 esitettävä kyseiselle 
jäsenvaltiolle pyyntö, että sen 
toimintaohjelma

Hedelmä- ja vihannesalan hyväksytty 
tuottajaorganisaatio, jolla on asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 33 artiklassa 
tarkoitettu jäsenvaltion hyväksymä 
toimintaohjelma, jonka on määrä olla 
voimassa siirtymäkauden päättymisen 
jälkeen, on viimeistään 15 päivänä 
syyskuuta 2021 esitettävä kyseiselle 
jäsenvaltiolle pyynnön, että sen 
toimintaohjelma

Or. en

Perustelu

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioille, joiden toimintaohjelma päättyy 
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myöhemmin kuin 31. joulukuuta 2021, olisi myös annettava mahdollisuus joko muuttaa tai 
korvata ohjelmansa uuden strategiasuunnitelma-asetuksen noudattamiseksi tai toteuttaa se 
muuttumattomana voimassaolon päättymiseen asti, sen lainsäädännön mukaan, joka oli 
voimassa, kun ne hyväksyttiin (asetus (EU) N:o 3018/2013 32, 33 ja 34 artikla). Hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatioilla olisi oltava samat mahdollisuudet kuin viinialalla ja 
mehiläishoitoalalla.

Tarkistus 292
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) korvataan uudella 
toimintaohjelmalla, joka on hyväksytty 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaisesti.

(b) korvataan uudella 
toimintaohjelmalla, joka on hyväksytty 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaisesti; 
tai

Or. en

Tarkistus 293
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) korvataan uudella 
toimintaohjelmalla, joka on hyväksytty 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaisesti.

(b) korvataan uudella 
toimintaohjelmalla, joka on hyväksytty 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaisesti; 
tai

Or. it

Tarkistus 294
Mazaly Aguilar
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) suoritetaan loppuun asti 
tuottajaorganisaation toimesta voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioilla on oltava samat mahdollisuudet kuin viini- 
ja mehiläishoitoaloilla.

Tarkistus 295
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jatkaa toimintaansa sen 
päättymiseen saakka sen 
hyväksymispäivänä voimassa olleiden 
säännösten mukaisesti sovellettavissa 
olevin edellytyksin.

Or. en

Perustelu

Hedelmä- ja vihannesalan interventioita koskevia siirtymäsäännöksiä olisi laajennettava 
siten, että tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmia voidaan jatkaa asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksyttyjen "vanhojen" sääntöjen mukaisesti, kunnes niiden 
luonnollinen voimassaolo päättyy. Tällaisten siirtymäsäännösten puuttuminen herättää huolta 
sellaisille, jotka eivät mukauta toimintaohjelmiaan uusiin sääntöihin ennen 31. joulukuuta 
2021.

Tarkistus 296
Paolo De Castro, Pina Picierno
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) saatetaan päätökseen sen 
hyväksymisen aikana voimassa olevan 
lainsäädännön perusteella.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on taata alakohtaiset markkinajärjestelyt (viini, öljy ja hunaja) ja 
pyrkiä siihen, ettei synny viljelijöitä koskevia lainsäädännöllisiä ja taloudellisia tyhjiöitä. 
Näin ollen katsotaan tarpeelliseksi tehdä muutos, jonka myötä hedelmä- ja vihannesalana 
tuottajaorganisaatiot voivat saattaa päätökseen aikaisemmin voimassa olleen lainsäädännön 
mukaan jo hyväksytyt toimintaohjelmat ilman, että on tarpeen muuttaa ohjelmaa tai korvata 
se toisella.

Tarkistus 297
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jatketaan ohjelman toteuttamista 
ohjelman loppuun saakka 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 
1308/2013 mukaisilla edellytyksillä.

Or. en

Perustelu

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioille, joiden toimintaohjelma päättyy 
myöhemmin kuin 31. joulukuuta 2021, olisi myös annettava mahdollisuus joko muuttaa tai 
korvata ohjelmansa uuden strategiasuunnitelma-asetuksen noudattamiseksi tai toteuttaa se 
muuttumattomana voimassaolon päättymiseen asti, sen lainsäädännön mukaisesti, joka oli 
voimassa, kun ne hyväksyttiin (asetuksen 1308/2013 32, 33 ja 34 artikla). Hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatioilla olisi oltava samat mahdollisuudet kuin viinialalla ja 
mehiläishoitoalalla.
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Tarkistus 298
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jatkaa toimintaansa sen 
päättymiseen saakka sen 
hyväksymispäivänä voimassa olleiden 
säännösten mukaisesti sovellettavissa 
olevin edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 299
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hyväksytty tuottajaorganisaatio ei esitä 
tällaista pyyntöä viimeistään 15 päivänä 
syyskuuta 2021, sen asetuksella (EU) 
N:o 1308/2013 hyväksytyn 
toimintaohjelman voimassaolo päättyy 
31 päivänä joulukuuta 2021.

Jos hyväksytty tuottajaorganisaatio ei esitä 
tällaista pyyntöä, sen asetuksella (EU) 
N:o 1308/2013 hyväksyttyyn 
toimintaohjelmaan sovelletaan edelleen 
kyseisen asetuksen asiaankuuluvia 
säännöksiä siihen asti, kunnes 
toimintaohjelma päättyy. Kyseistä 
toimintaohjelmaa ei kuitenkaan saa 
pidentää sen alkuperäisen hyväksytyn 
aikataulun jälkeen.

Or. en

Perustelu

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioilla, joiden toimintaohjelma kestää 
siirtymäkauden päättymisen jälkeen, olisi oltava mahdollisuus toteuttaa ohjelma hyväksytyn 
mukaisesti ohjelman loppuun saakka.

Tarkistus 300
Anne Sander
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hyväksytty tuottajaorganisaatio ei esitä 
tällaista pyyntöä viimeistään 15 päivänä 
syyskuuta 2021, sen asetuksella (EU) 
N:o 1308/2013 hyväksytyn 
toimintaohjelman voimassaolo päättyy 
31 päivänä joulukuuta 2021.

Jos hyväksytty tuottajaorganisaatio ei esitä 
tällaista pyyntöä viimeistään 15 päivänä 
syyskuuta 2021, asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 säännöksiä sovelletaan sen 
toimintaohjelmaan tämän keston 
päättymiseen asti.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus ehdottaa tunnustetuille 
tuottajaorganisaatioille, että 31. joulukuuta 2021 jälkeen päättyviä toimintaohjelmia voidaan 
toteuttaa niiden keston päättymiseen asti, kuten edellisellä siirtymäkaudella.

Tarkistus 301
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hyväksytty tuottajaorganisaatio ei esitä 
tällaista pyyntöä viimeistään 15 päivänä 
syyskuuta 2021, sen asetuksella (EU) 
N:o 1308/2013 hyväksytyn 
toimintaohjelman voimassaolo päättyy 
31 päivänä joulukuuta 2021.

Jos hyväksytty tuottajaorganisaatio ei esitä 
tällaista pyyntöä viimeistään 15 päivänä 
syyskuuta 2021, asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 säännöksiä sovelletaan sen 
toimintaohjelmaan tämän keston 
päättymiseen asti.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus ehdottaa tunnustetuille tuottajaorganisaatioille, että 
31. joulukuuta 2021 jälkeen päättyviä toimintaohjelmia voidaan toteuttaa niiden keston 
päättymiseen asti, kuten edellisellä siirtymäkaudella.
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Tarkistus 302
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hyväksytty tuottajaorganisaatio ei esitä 
tällaista pyyntöä viimeistään 15 päivänä 
syyskuuta 2021, sen asetuksella (EU) 
N:o 1308/2013 hyväksytyn 
toimintaohjelman voimassaolo päättyy 
31 päivänä joulukuuta 2021.

Jos hyväksytty tuottajaorganisaatio ei esitä 
tällaista pyyntöä viimeistään 15 päivänä 
syyskuuta 2021, asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 säännöksiä sovelletaan sen 
toimintaohjelmaa tällaisen ohjelman 
loppuun saakka.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava ehdottaa hyväksytyille tuottajaorganisaatioille, että 
toimintaohjelmaa, jonka voimassaolo päättyy 31 päivän joulukuuta 2021 jälkeen, voidaan 
pitää voimassa sen loppuun saakka, kuten edellisellä siirtymäkaudella.

Tarkistus 303
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
40 artiklassa tarkoitettujen viinialan 
tukiohjelmien voimassaolo päättyy 
15 päivänä lokakuuta 2023. Asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 39–54 artiklaa 
sovelletaan 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeenkin sellaisiin toteutuneisiin 
menoihin ja suoritettuihin maksuihin, jotka 
liittyvät mainitun asetuksen nojalla ennen 
16 päivää lokakuuta 2023 toteutettuihin 
toimiin, mainitun asetuksen 39–
52 artiklassa tarkoitetuissa 
tukijärjestelmissä.

3. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
40 artiklassa tarkoitettujen viinialan 
tukiohjelmien voimassaolo päättyy 
15 päivänä lokakuuta 2023. Asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 39–54 artiklaa 
sovelletaan 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeenkin mainitun asetuksen nojalla 
ennen 16 päivää lokakuuta 2023 
valittuihin toimiin ja sellaisiin 
toteutuneisiin menoihin ja suoritettuihin 
maksuihin, jotka liittyvät mainitun 
asetuksen nojalla ennen 16 päivää 
lokakuuta 2023 toteutettuihin toimiin, 
mainitun asetuksen 39–52 artiklassa 
tarkoitetuissa tukijärjestelmissä.
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Or. fr

Perustelu

Voimassa olevalla säännöksellä heikennettäisiin merkittävästi tuensaajien ja 
maksajavirastojen oikeudellista varmuutta. On tärkeää, että ennen 16 päivää lokakuuta 2023 
tehtyjen sitoumusten maksamista voidaan jatkaa tämän päivämäärän jälkeen kaudelle 2019–
2023 ilmoitetussa voimassa olevassa kansallisessa suunnitelmassa vahvistettujen 
tukikelpoisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 304
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
40 artiklassa tarkoitettujen viinialan 
tukiohjelmien voimassaolo päättyy 
15 päivänä lokakuuta 2023. Asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 39–54 artiklaa 
sovelletaan 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeenkin sellaisiin toteutuneisiin 
menoihin ja suoritettuihin maksuihin, 
jotka liittyvät mainitun asetuksen nojalla 
ennen 16 päivää lokakuuta 2023 
toteutettuihin toimiin, mainitun asetuksen 
39–52 artiklassa tarkoitetuissa 
tukijärjestelmissä.

3. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
40 artiklassa tarkoitettujen viinialan 
tukiohjelmien voimassaolo päättyy 
15 päivänä lokakuuta 2023. Asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 39, 56 ja 54 artiklaa 
sovelletaan 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeenkin toimiin, jotka on valittu 
mainitun asetuksen nojalla ennen 16 päivää 
lokakuuta 2023 ja jotka koskevat mainitun 
asetuksen 39 artiklassa tarkoitetussa 
tukijärjestelmässä toteutuneita menoja ja 
suoritettuja maksuja.

Or. en

Perustelu

Nykyinen säännös aiheuttaisi edunsaajille ja maksajavirastoille suuren oikeudellisen 
epävarmuustilanteen, sillä sen nojalla nykyisen ohjelmakauden aikana aloitetut toimet 
maksetaan tulevan YMP:n sääntöjen mukaan. On tärkeää, että ennen 16. lokakuuta 2023 
tehtyjä sitoumuksia voidaan maksaa myös kyseisen päivämäärän jälkeen nykyisessä 
ajanjaksoksi 2019–2023 ilmoitetussa kansallisessa suunnitelmassa vahvistettujen 
kelpoisuussääntöjen mukaan.

Tarkistus 305
Anne Sander
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
40 artiklassa tarkoitettujen viinialan 
tukiohjelmien voimassaolo päättyy 
15 päivänä lokakuuta 2023. Asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 39–54 artiklaa 
sovelletaan 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeenkin sellaisiin toteutuneisiin 
menoihin ja suoritettuihin maksuihin, jotka 
liittyvät mainitun asetuksen nojalla ennen 
16 päivää lokakuuta 2023 toteutettuihin 
toimiin, mainitun asetuksen 39–
52 artiklassa tarkoitetuissa 
tukijärjestelmissä.

3. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
40 artiklassa tarkoitettujen viinialan 
tukiohjelmien voimassaolo päättyy 
15 päivänä lokakuuta 2023. Asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 39–54 artiklaa 
sovelletaan 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeenkin mainitun asetuksen mukaisesti 
ennen 16 päivää lokakuuta 2023 
valittuihin toimiin ja niihin liittyviin 
toteutuneisiin menoihin ja suoritettuihin 
maksuihin mainitun asetuksen 39–
52 artiklassa tarkoitetuissa 
tukijärjestelmissä.

Or. fr

Perustelu

Voimassa olevalla säännöksellä heikennettäisiin merkittävästi tuensaajien ja 
maksajavirastojen oikeudellista varmuutta, koska siinä säädetään, että nykyisellä 
ohjelmakaudella käynnistettyjä toimia koskevat maksut suoritetaan tulevan YMP:n sääntöjen 
mukaisesti. On tärkeää, että ennen 1 päivää elokuuta 2022 tehtyjen sitoumusten maksamista 
voidaan jatkaa tämän päivämäärän jälkeen kaudelle 2019–2023 ilmoitetussa voimassa 
olevassa kansallisessa suunnitelmassa vahvistettujen tukikelpoisuutta koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

Tarkistus 306
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

4. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
55 artiklassa tarkoitettujen 
mehiläishoitoalan kansallisten ohjelmien 
voimassaolo päättyy 31 päivänä heinäkuuta 
2022. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 55, 
56 ja 57 artiklaa sovelletaan 31 päivän 
joulukuuta 2021 jälkeenkin sellaisiin 
toteutuneisiin menoihin ja suoritettuihin 

4. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
55 artiklassa tarkoitettujen 
mehiläishoitoalan kansallisten ohjelmien 
voimassaolo päättyy 31 päivänä heinäkuuta 
2022. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 55, 
56 ja 57 artiklaa sovelletaan 31 päivän 
joulukuuta 2021 jälkeenkin toimiin, jotka 
on valittu mainitun asetuksen nojalla ennen 
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maksuihin, jotka liittyvät mainitun 
asetuksen nojalla ennen 1 päivää elokuuta 
2022 toteutettuihin toimiin, mainitun 
asetuksen 55 artiklassa tarkoitetussa 
tukijärjestelmässä.

1 päivää elokuuta 2022 ja jotka koskevat 
mainitun asetuksen 55 artiklassa 
tarkoitetussa tukijärjestelmässä 
toteutuneita menoja ja suoritettuja 
maksuja.

Or. en

Perustelu

Nykyinen säännös aiheuttaisi edunsaajille ja maksajavirastoille suuren oikeudellisen 
epävarmuustilanteen, sillä sen nojalla nykyisen ohjelmakauden aikana aloitetut toimet 
maksetaan tulevan YMP:n sääntöjen mukaan.

Tarkistus 307
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

4. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
55 artiklassa tarkoitettujen 
mehiläishoitoalan kansallisten ohjelmien 
voimassaolo päättyy 31 päivänä heinäkuuta 
2022. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 55, 
56 ja 57 artiklaa sovelletaan 31 päivän 
joulukuuta 2021 jälkeenkin sellaisiin 
toteutuneisiin menoihin ja suoritettuihin 
maksuihin, jotka liittyvät mainitun 
asetuksen nojalla ennen 1 päivää 
elokuuta 2022 toteutettuihin toimiin, 
mainitun asetuksen 55 artiklassa 
tarkoitetussa tukijärjestelmässä.

4. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
55 artiklassa tarkoitettujen 
mehiläishoitoalan kansallisten ohjelmien 
voimassaolo päättyy 31 päivänä heinäkuuta 
2022. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 55, 
56 ja 57 artiklaa sovelletaan 31 päivän 
joulukuuta 2021 jälkeenkin mainitun 
asetuksen mukaisesti ennen 1 päivää 
elokuuta 2022 valittuihin toimiin ja niihin 
liittyviin toteutuneisiin menoihin ja 
suoritettuihin maksuihin mainitun 
asetuksen 55 artiklassa tarkoitetuissa 
tukijärjestelmissä.

Or. fr

Perustelu

Voimassa olevalla säännöksellä heikennettäisiin merkittävästi tuensaajien ja 
maksajavirastojen oikeudellista varmuutta, koska siinä säädetään, että nykyisellä 
ohjelmakaudella käynnistettyjä toimia koskevat maksut suoritetaan tulevan YMP:n sääntöjen 
mukaisesti. On tärkeää, että ennen 1 päivää elokuuta 2022 tehtyjen sitoumusten maksamista 
voidaan jatkaa tämän päivämäärän jälkeen kaudelle 2019–2023 ilmoitetussa voimassa 
olevassa kansallisessa suunnitelmassa vahvistettujen tukikelpoisuutta koskevien sääntöjen 
mukaisesti.
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Tarkistus 308
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen tukijärjestelmien osalta 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
7 artiklan 3 kohtaa, 9, 21, 43, 51, 52, 54, 
59, 67 ja 68 artiklaa, 70–75 artiklaa, 
77 artiklaa, 91–97 artiklaa, 99 ja 
100 artiklaa, 102 artiklan 2 kohtaa sekä 
110 ja 111 artiklaa sekä niihin liittyvien 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten asiaankuuluvia 
säännöksiä 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeenkin sellaisiin toteutuneisiin 
menoihin ja suoritettuihin maksuihin, jotka 
liittyvät asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti kyseisen päivämäärän jälkeen 
toteutettuihin toimiin, tämän artiklan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen tukijärjestelmien 
päättymiseen saakka.

6. Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen tukijärjestelmien osalta 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
7 artiklan 3 kohtaa, 9, 21, 43, 51, 52, 54, 
59, 67 ja 68 artiklaa, 70–75 artiklaa, 
77 artiklaa, 91–97 artiklaa, 99 ja 100 
artiklaa, 102 artiklan 2 kohtaa sekä 110 ja 
111 artiklaa sekä niihin liittyvien 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten asiaankuuluvia 
säännöksiä siirtymäkauden päättymisen 
jälkeenkin sellaisiin toteutuneisiin 
menoihin ja suoritettuihin maksuihin, jotka 
liittyvät asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti kyseisen päivämäärän jälkeen 
toteutettuihin toimiin, tämän artiklan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen tukijärjestelmien 
päättymiseen saakka ja tämän artiklan 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettujen 
toimintaohjelmien päättymiseen saakka.

Or. en

Perustelu

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioilla, joiden toimintaohjelma ulottuu yli 
siirtymäkauden päättymisen, olisi oltava mahdollisuus säilyttää ohjelma sellaisena kuin se on 
hyväksytty, sen loppuun saakka.

Tarkistus 309
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen tukijärjestelmien osalta 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
7 artiklan 3 kohtaa, 9, 21, 43, 51, 52, 54, 
59, 67 ja 68 artiklaa, 70–75 artiklaa, 
77 artiklaa, 91–97 artiklaa, 99 ja 
100 artiklaa, 102 artiklan 2 kohtaa sekä 
110 ja 111 artiklaa sekä niihin liittyvien 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten asiaankuuluvia 
säännöksiä 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeenkin sellaisiin toteutuneisiin 
menoihin ja suoritettuihin maksuihin, jotka 
liittyvät asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti kyseisen päivämäärän jälkeen 
toteutettuihin toimiin, tämän artiklan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen tukijärjestelmien 
päättymiseen saakka.

6. Tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen tukijärjestelmien osalta 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
7 artiklan 3 kohtaa, 9, 21, 43, 51, 52, 54, 
59, 67 ja 68 artiklaa, 70–75 artiklaa, 
77 artiklaa, 91–97 artiklaa, 99 ja 
100 artiklaa, 102 artiklan 2 kohtaa sekä 
110 ja 111 artiklaa ja asetuksen 1308/2013 
32, 33 ja 34 artiklaa sekä niihin liittyvien 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten asiaankuuluvia 
säännöksiä siirtymäkauden päättymisen 
jälkeenkin sellaisiin toteutuneisiin 
menoihin ja suoritettuihin maksuihin, jotka 
liittyvät asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti kyseisen päivämäärän jälkeen 
toteutettuihin toimiin, tämän artiklan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen tukijärjestelmien 
päättymiseen saakka.

Or. en

Perustelu

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioille, joiden toimintaohjelma päättyy 
myöhemmin kuin 31. joulukuuta 2021, olisi myös annettava mahdollisuus joko muuttaa tai 
korvata ohjelmansa uuden strategiasuunnitelma-asetuksen noudattamiseksi tai toteuttaa se 
muuttumattomana voimassaolon päättymiseen asti, sen lainsäädännön mukaan, joka oli 
voimassa, kun ne hyväksyttiin (asetus (EU) N:o 3018/2013 32, 33 ja 34 artikla). Hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatioilla olisi oltava samat mahdollisuudet kuin viinialalla ja 
mehiläishoitoalalla.

Tarkistus 310
Mazaly Aguilar

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen tukijärjestelmien osalta 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
7 artiklan 3 kohtaa, 9, 21, 43, 51, 52, 54, 

6. Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen tukijärjestelmien osalta 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
7 artiklan 3 kohtaa, 9, 21, 43, 51, 52, 54, 
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59, 67 ja 68 artiklaa, 70–75 artiklaa, 77 
artiklaa, 91–97 artiklaa, 99 ja 100 artiklaa, 
102 artiklan 2 kohtaa sekä 110 ja 
111 artiklaa sekä niihin liittyvien 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten asiaankuuluvia 
säännöksiä 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeenkin sellaisiin toteutuneisiin 
menoihin ja suoritettuihin maksuihin, jotka 
liittyvät asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti kyseisen päivämäärän jälkeen 
toteutettuihin toimiin, tämän artiklan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen tukijärjestelmien 
päättymiseen saakka.

59, 67 ja 68 artiklaa, 70–75 artiklaa, 77 
artiklaa, 91–97 artiklaa, 99 ja 100 artiklaa, 
102 artiklan 2 kohtaa sekä 110 ja 
111 artiklaa sekä niihin liittyvien 
delegoitujen säädösten, asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 32, 33 ja 34 artiklaa ja 
täytäntöönpanosäädösten asiaankuuluvia 
säännöksiä 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeenkin sellaisiin toteutuneisiin 
menoihin ja suoritettuihin maksuihin, jotka 
liittyvät asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti kyseisen päivämäärän jälkeen 
toteutettuihin toimiin, tämän artiklan 2, 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen tukijärjestelmien 
päättymiseen saakka.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on seurausta uuden kohdan lisäämisestä 7 artiklan 2 kohdan 1 alakohtaan.

Tarkistus 311
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen tukijärjestelmien osalta 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
7 artiklan 3 kohtaa, 9, 21, 43, 51, 52, 54, 
59, 67 ja 68 artiklaa, 70–75 artiklaa, 
77 artiklaa, 91–97 artiklaa, 99 ja 
100 artiklaa, 102 artiklan 2 kohtaa sekä 
110 ja 111 artiklaa sekä niihin liittyvien 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten asiaankuuluvia 
säännöksiä 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeenkin sellaisiin toteutuneisiin 
menoihin ja suoritettuihin maksuihin, jotka 
liittyvät asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti kyseisen päivämäärän jälkeen 
toteutettuihin toimiin, tämän artiklan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen tukijärjestelmien 

6. Tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen tukijärjestelmien osalta 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
7 artiklan 3 kohtaa, 9, 21, 43, 51, 52, 54, 
59, 67 ja 68 artiklaa, 70–75 artiklaa, 
77 artiklaa, 91–97 artiklaa, 99 ja 
100 artiklaa, 102 artiklan 2 kohtaa sekä 
110 ja 111 artiklaa sekä niihin liittyvien 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten asiaankuuluvia 
säännöksiä 31 päivän joulukuuta 2023 
jälkeenkin sellaisiin toteutuneisiin 
menoihin ja suoritettuihin maksuihin, jotka 
liittyvät asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti kyseisen päivämäärän jälkeen 
toteutettuihin toimiin, tämän artiklan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen tukijärjestelmien 
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päättymiseen saakka. päättymiseen saakka.

Or. en

Tarkistus 312
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen tukijärjestelmien osalta 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
7 artiklan 3 kohtaa, 9, 21, 43, 51, 52, 54, 
59, 67 ja 68 artiklaa, 70–75 artiklaa, 
77 artiklaa, 91–97 artiklaa, 99 ja 
100 artiklaa, 102 artiklan 2 kohtaa sekä 
110 ja 111 artiklaa sekä niihin liittyvien 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten asiaankuuluvia 
säännöksiä 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeenkin sellaisiin toteutuneisiin 
menoihin ja suoritettuihin maksuihin, jotka 
liittyvät asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti kyseisen päivämäärän jälkeen 
toteutettuihin toimiin, tämän artiklan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen tukijärjestelmien 
päättymiseen saakka.

6. Tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen tukijärjestelmien osalta 
sovelletaan asetuksen (EU) 
N:o 1306/2013 7 artiklan 3 kohtaa, 9, 21, 
43, 51, 52, 54, 59, 67 ja 68 artiklaa, 70–
75 artiklaa, 77 artiklaa, 91–97 artiklaa, 99 
ja 100 artiklaa, 102 artiklan 2 kohtaa sekä 
110 ja 111 artiklaa sekä niihin liittyvien 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten asiaankuuluvia 
säännöksiä 31 päivän joulukuuta 2022 
jälkeenkin sellaisiin toteutuneisiin 
menoihin ja suoritettuihin maksuihin, jotka 
liittyvät asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti kyseisen päivämäärän jälkeen 
toteutettuihin toimiin, tämän artiklan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen tukijärjestelmien 
päättymiseen saakka.

Or. en

Tarkistus 313
Juozas Olekas

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Asetuksen I ja II liitteessä säädetyt 
määrärahat määritetään niin, että 
saavutetaan unionin keskiarvon 
100 prosentin tavoite siirtymäkauden 
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loppuun mennessä.

Or. en

Tarkistus 314
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
I osasto – IV a luku – 7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

IV a luku
Rahoitussäännökset

7a artikla
Asetuksen I ja II liitteessä säädetyt 
määrärahat määritetään niin, että 
saavutetaan unionin keskiarvon 
100 prosentin tavoite siirtymäkauden 
loppuun mennessä.

Or. en


