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Tarkistus 315
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1305/2013
17 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään 17 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”6 a. Jäsenvaltiot voivat edelleen tehdä 
tuensaajiin liittyviä uusia oikeudellisia 
sitoumuksia Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) .../... 
[siirtymäasetus] tarkoitetun 
siirtymäkauden aikana. Ennen vuotta 
2021 jätetyt tukihakemukset, joita ei ole 
hyväksytty tämän toimenpiteen 
määrärahojen puuttumisen vuoksi 
kyseisessä ohjelmassa, ovat edelleen 
tukikelpoisia kyseisen siirtymäkauden 
aikana.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Tässä asetuksessa olisi selvennettävä mahdollisuutta siirtää fyysiseen omaisuuteen tehtäviä 
investointeja koskevia hakemuksia, joita ei ole hyväksytty nykyisellä ohjelmakaudella 
määrärahojen puuttumisen vuoksi.

Tarkistus 316
Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
28 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
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kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
yhden vuoden kestoaika uusille 
sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

kehittämisohjelmissaan viidestä 
seitsemään vuoteen kestävä ajanjakso. 
Tämä on tehtävä, jos asetuksen (EU) .../... 
[YMP-suunnitelmaa koskeva asetus] 
säännöt tulevat voimaan ja jos nämä 
menot esitetään asianomaisessa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa [2022–2027], ja 
tämän artiklan mukaisia toimia 
toteuttavien henkilöiden on mukautettava 
käytäntöjään uusien sääntöjen 
mukaisesti. Jos tuensaajille myönnettävä 
tuki laskee edellisellä suunnittelukaudella 
myönnetyn tason alapuolelle, tuensaajilla 
on oltava mahdollisuus kieltäytyä 
oikeudellisesta sitoumuksesta ennen sen 
alkuperäistä päättymistä.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 317
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
28 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 

Jos jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta.
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sitoumuksesta.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 318
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
28 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
viiteen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 1–
5 vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Tarkistus, jossa annetaan alle viiden vuoden velvoitekausi vuodesta 2021, aiheuttaa liikaa 
hallinnollista rasitetta, erityisesti yhdessä strategista suunnitelmaa koskevan työn kanssa. 
Maaseudun kehittämisohjelmien 2014–2020 maatalous-, ympäristö- ja ilmastositoumukset 
ovat monivuotisia. Paras ratkaisu on antaa jäsenvaltioille mahdollisuus säätää vuonna 2021 
tehtyjen sitoumusten kestoksi 1–5 vuotta.

Tarkistus 319
Eric Andrieu
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
28 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta.

Siirtymäkauden alusta alkaen tehtävien 
uusien sitoumusten osalta jäsenvaltiot 
voivat määrittää maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyemmän, 
yhdestä kolmeen vuoteen kestävän 
ajanjakson. Jos jäsenvaltiot säätävät 
sitoumusten voimassaolon vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 
mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden 
on määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden keston lyhentäminen heikentää tämän 
järjestelyn ilmastotavoitteita ja aiheuttaa ongelmia jäsenvaltioille, joiden on laadittava uusia 
toimenpiteitä. Komission ehdotuksessa ei poisteta ulkoisten sitoumusten päällekkäisyyden 
riskejä. Tarkistuslausekkeella, josta säädetään asetuksen (EU) N:o 1305/2013 48 artiklassa, 
voidaan sitoumukset mukauttaa asianmukaisesti tulevaan oikeudelliseen kehykseen. Tätä 
lauseketta ei kuitenkaan voida soveltaa kaikkiin aiempiin sitoumuksiin, etenkään niihin, jotka 
eivät sisälly tulevaan ekojärjestelmään.

Tarkistus 320
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
28 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
kolmen vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden 
on määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan kolmen 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 321
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
28 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, 
siirtymäkauden alusta alkaen pidennys saa 
olla enintään vuoden pituinen. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä vuodesta 
2021 alkaen maaseudun 
kehittämisohjelmissaan yhden vuoden 

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
viiteen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, 
siirtymäkauden alusta alkaen pidennys saa 
olla enintään vuoden pituinen. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä vuodesta 
2021 alkaen maaseudun 
kehittämisohjelmissaan yhden vuoden 
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kestoaika uusille sitoumuksille, jotka ovat 
välitöntä seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

kestoaika uusille sitoumuksille, jotka ovat 
välitöntä seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

On tarkoituksenmukaista antaa jäsenvaltioille mahdollisuus päättää vuodesta 2021 alkaen 
noudatettavien uusien sitoumusten kestosta vahvistamalla vuodesta viiteen vuoteen ulottuva 
jakso vastaavissa maaseudun kehittämisohjelmissa.

Tarkistus 322
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
28 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, 
siirtymäkauden alusta alkaen pidennys saa 
olla enintään vuoden pituinen. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä vuodesta 
2021 alkaen maaseudun 
kehittämisohjelmissaan yhden vuoden 
kestoaika uusille sitoumuksille, jotka ovat 
välitöntä seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
viiteen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, 
siirtymäkauden alusta alkaen pidennys saa 
olla enintään vuoden pituinen. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä vuodesta 
2021 alkaen maaseudun 
kehittämisohjelmissaan yhden vuoden 
kestoaika uusille sitoumuksille, jotka ovat 
välitöntä seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 323
Ivan David
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
28 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
kahden vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden 
on määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan kahden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 324
Nicola Procaccini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
28 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan viidestä 
seitsemään vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
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2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta.

2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 325
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
28 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, 
siirtymäkauden alusta alkaen pidennys saa 
olla enintään vuoden pituinen. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä vuodesta 
2021 alkaen maaseudun 
kehittämisohjelmissaan yhden vuoden 
kestoaika uusille sitoumuksille, jotka ovat 
välitöntä seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan yhdestä 
seitsemään vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, 
siirtymäkauden alusta alkaen pidennys saa 
olla enintään vuoden pituinen. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä vuodesta 
2021 alkaen maaseudun 
kehittämisohjelmissaan yhden vuoden 
kestoaika uusille sitoumuksille, jotka ovat 
välitöntä seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus antaa jäsenvaltioille mahdollisuus päättää vuodesta 2021 alkaen 
noudatettavien uusien sitoumusten kestosta vahvistamalla vuodesta seitsemään vuoteen 
ulottuva jakso vastaavissa maaseudun kehittämisohjelmissa.
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Tarkistus 326
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
28 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltiot voivat 
määrittää maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyemmän 
ajanjakson. Jos jäsenvaltiot säätävät 
sitoumusten voimassaolon vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 
mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden 
on määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 327
Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
28 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltiot voivat 
määrittää maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyemmän 
ajanjakson. Jos jäsenvaltiot säätävät 
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jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta.

sitoumusten voimassaolon vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 
mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden 
on määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden keston lyhentäminen heikentää tämän 
järjestelmän 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 328
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
29 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämisen vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 
mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden 
on maaseudun kehittämisohjelmissaan 
vuodesta 2021 alkaen määriteltävä yhden 

Jos jäsenvaltiot säätävät luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämisen vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 
mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden 
on maaseudun kehittämisohjelmissaan 
vuodesta 2021 alkaen määriteltävä yhden 
vuoden kestoaika ylläpitämistä koskeville 
uusille sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.
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vuoden kestoaika ylläpitämistä koskeville 
uusille sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 329
Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
29 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämisen vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 
mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään vuoden pituinen. 
Jäsenvaltioiden on maaseudun 
kehittämisohjelmissaan vuodesta 2021 
alkaen määriteltävä yhden vuoden 
kestoaika ylläpitämistä koskeville uusille 
sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan viidestä 
seitsemään vuoteen kestävä ajanjakso. 
Tämä on tehtävä, jos asetuksen (EU) .../... 
[YMP-suunnitelmaa koskeva asetus] 
säännöt tulevat voimaan ja jos nämä 
menot esitetään asianomaisessa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa [2022–2027], ja 
tämän artiklan mukaisia toimia 
toteuttavien henkilöiden on mukautettava 
käytäntöjään uusien sääntöjen 
mukaisesti. Jos tuensaajille myönnettävä 
tuki laskee edellisellä suunnittelukaudella 
myönnetyn tason alapuolelle, tuensaajilla 
on oltava mahdollisuus kieltäytyä 
oikeudellisesta sitoumuksesta ennen sen 
alkuperäistä päättymistä.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 330
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Asetus (EU) N:o 1305/2013
29 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämisen vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 
mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden 
on maaseudun kehittämisohjelmissaan 
vuodesta 2021 alkaen määriteltävä yhden 
vuoden kestoaika ylläpitämistä koskeville 
uusille sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
viiteen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämisen vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 
mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden 
on maaseudun kehittämisohjelmissaan 
vuodesta 2021 alkaen määriteltävä 1–
5 vuoden kestoaika ylläpitämistä 
koskeville uusille sitoumuksille, jotka ovat 
välitöntä seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Tarkistus, jossa annetaan alle viiden vuoden velvoitekausi vuodesta 2021, aiheuttaa liikaa 
hallinnollista rasitetta, erityisesti yhdessä strategista suunnitelmaa koskevan työn kanssa. 
Maaseudun kehittämisohjelmien 2014–2020 maatalous-, ympäristö- ja ilmastositoumukset 
ovat monivuotisia. Paras ratkaisu on antaa jäsenvaltioille mahdollisuus säätää vuonna 2021 
tehtyjen sitoumusten kestoksi 1–5 vuotta.

Tarkistus 331
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
29 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 

Siirtymäkauden alusta alkaen tehtävien 
uusien sitoumusten osalta jäsenvaltiot 
voivat määrittää maaseudun 
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kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämisen vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 
mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden 
on maaseudun kehittämisohjelmissaan 
vuodesta 2021 alkaen määriteltävä yhden 
vuoden kestoaika ylläpitämistä koskeville 
uusille sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

kehittämisohjelmissaan lyhyemmän, 
yhdestä kolmeen vuoteen kestävän 
ajanjakson. Jos jäsenvaltiot säätävät 
luonnonmukaisen maatalouden 
ylläpitämisen vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
vuodesta 2021 alkaen määriteltävä yhden 
vuoden kestoaika ylläpitämistä koskeville 
uusille sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden keston lyhentäminen heikentää tämän 
järjestelyn ilmastotavoitteita ja aiheuttaa ongelmia jäsenvaltioille, joiden on laadittava uusia 
toimenpiteitä. Komission ehdotuksessa ei poisteta ulkoisten sitoumusten päällekkäisyyden 
riskejä. Tarkistuslausekkeella, josta säädetään asetuksen (EU) N:o 1305/2013 48 artiklassa, 
voidaan sitoumukset mukauttaa asianmukaisesti tulevaan oikeudelliseen kehykseen. Tätä 
lauseketta ei kuitenkaan voida soveltaa kaikkiin aiempiin sitoumuksiin, etenkään niihin, jotka 
eivät sisälly tulevaan ekojärjestelmään.

Tarkistus 332
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
29 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämisen vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämisen vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 
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mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden 
on maaseudun kehittämisohjelmissaan 
vuodesta 2021 alkaen määriteltävä yhden 
vuoden kestoaika ylläpitämistä koskeville 
uusille sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään kolmen vuoden pituinen. 
Jäsenvaltioiden on maaseudun 
kehittämisohjelmissaan vuodesta 2021 
alkaen määriteltävä kolmen vuoden 
kestoaika ylläpitämistä koskeville uusille 
sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 333
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
29 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
viiteen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

On tarkoituksenmukaista antaa jäsenvaltioille mahdollisuus päättää vuodesta 2021 alkaen 
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noudatettavien uusien sitoumusten kestosta ja taata niille pidempi soveltamisajanjakso.

Tarkistus 334
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
29 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
viiteen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

On tarkoituksenmukaista antaa jäsenvaltioille mahdollisuus päättää vuodesta 2021 alkaen 
noudatettavien uusien sitoumusten kestosta vahvistamalla vuodesta viiteen vuoteen ulottuva 
jakso vastaavissa maaseudun kehittämisohjelmissa.

Tarkistus 335
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Asetus (EU) N:o 1305/2013
29 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämisen vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 
mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden 
on maaseudun kehittämisohjelmissaan 
vuodesta 2021 alkaen määriteltävä yhden 
vuoden kestoaika ylläpitämistä koskeville 
uusille sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämisen vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 
mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään kahden vuoden pituinen. 
Jäsenvaltioiden on maaseudun 
kehittämisohjelmissaan vuodesta 2021 
alkaen määriteltävä kahden vuoden 
kestoaika ylläpitämistä koskeville uusille 
sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 336
Nicola Procaccini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
29 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämisen vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 
mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden 

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan viidestä 
seitsemään vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämisen vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 
mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden 
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on maaseudun kehittämisohjelmissaan 
vuodesta 2021 alkaen määriteltävä yhden 
vuoden kestoaika ylläpitämistä koskeville 
uusille sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

on maaseudun kehittämisohjelmissaan 
vuodesta 2021 alkaen määriteltävä yhden 
vuoden kestoaika ylläpitämistä koskeville 
uusille sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 337
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
29 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan yhdestä 
seitsemään vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus antaa jäsenvaltioille mahdollisuus päättää vuodesta 2021 alkaen 
noudatettavien uusien sitoumusten kestosta vahvistamalla vuodesta seitsemään vuoteen 
ulottuva jakso vastaavissa maaseudun kehittämisohjelmissa.
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Tarkistus 338
Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
29 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämisen vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 
mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden 
on maaseudun kehittämisohjelmissaan 
vuodesta 2021 alkaen määriteltävä yhden 
vuoden kestoaika ylläpitämistä koskeville 
uusille sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltiot voivat 
määrittää maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyemmän, 
yhdestä kolmeen vuoteen kestävän 
ajanjakson. Jos jäsenvaltiot säätävät 
luonnonmukaisen maatalouden 
ylläpitämisen vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
vuodesta 2021 alkaen määriteltävä yhden 
vuoden kestoaika ylläpitämistä koskeville 
uusille sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Luonnonmukaista maataloutta edistävien toimenpiteiden keston lyhentäminen heikentää 
tämän järjestelyn 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 339
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
29 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät luonnonmukaisen 
maatalouden ylläpitämisen vuotuisesta 
jatkamisesta ensimmäisen alakohdan 
mukaisen ensimmäisen kauden päätyttyä, 
vuodesta 2021 alkaen pidennys saa olla 
enintään vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden 
on maaseudun kehittämisohjelmissaan 
vuodesta 2021 alkaen määriteltävä yhden 
vuoden kestoaika ylläpitämistä koskeville 
uusille sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltiot voivat 
määrittää maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyemmän 
ajanjakson. Jos jäsenvaltiot säätävät 
luonnonmukaisen maatalouden 
ylläpitämisen vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
maaseudun kehittämisohjelmissaan 
vuodesta 2021 alkaen määriteltävä yhden 
vuoden kestoaika ylläpitämistä koskeville 
uusille sitoumuksille, jotka ovat välitöntä 
seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 340
Asim Ademov, Atidzhe Alieva-Veli, Daniel Buda, Michaela Šojdrová

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1305/2013
31 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 31 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:

5. Jäsenvaltiot voivat 2 kohdassa 
tarkoitettujen tukien lisäksi myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia vuosien 2014–
2020 välisenä aikana tuensaajille alueilla, 
jotka olivat ohjelmakaudella 2007–2013 
tukikelpoisia asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 36 artiklan a alakohdan ii 
alakohdan mukaisesti. Tuensaajien tuet 
niiden alueiden osalta, jotka eivät ole enää 
tukikelpoisia 32 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun uuden aluemäärittelyn jälkeen, 
ovat enintään neljän vuoden ajanjakson 

ˮ5. Jäsenvaltiot voivat 2 kohdassa 
tarkoitettujen tukien lisäksi myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia vuosien 2014–
2020 välisenä aikana tuensaajille alueilla, 
jotka olivat ohjelmakaudella 2007–2013 
tukikelpoisia asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 36 artiklan a alakohdan ii 
alakohdan mukaisesti. Tuensaajien tuet 
niiden alueiden osalta, jotka eivät ole enää 
tukikelpoisia 32 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun uuden aluemäärittelyn jälkeen, 
ovat enintään neljän vuoden ajanjakson 
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ajan asteittain alenevia. Mainittu ajanjakso 
alkaa päivästä, jona 32 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu aluemäärittely on saatettu 
päätökseen, ja viimeistään vuonna 2019. 
Nämä tuet ovat alussa enintään 80 
prosenttia ja lopussa viimeistään vuonna 
2020 enintään 20 prosenttia 
ohjelmakaudeksi 2007–2013 asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a 
alakohdan ii alakohdan mukaisesti 
vahvistetun ohjelman keskituesta. Kun tuen 
määrä saavuttaa asteittaisen alenemisen 
soveltamisen johdosta 25 euroa, jäsenvaltio 
voi jatkaa samansuuruisten tukien 
maksamista kunnes siirtymäkausi on 
päättynyt.

ajan asteittain alenevia. Mainittu ajanjakso 
alkaa päivästä, jona 32 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu aluemäärittely on saatettu 
päätökseen, ja viimeistään vuonna 2019. 
Nämä tuet ovat alussa enintään 80 
prosenttia ja lopussa viimeistään 
asetuksessa (EU) .../... [siirtymäasetus] 
tarkoitetun siirtymäkauden lopussa 
enintään 20 prosenttia ohjelmakaudeksi 
2007–2013 asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
36 artiklan a alakohdan ii alakohdan 
mukaisesti vahvistetun ohjelman 
keskituesta. Kun tuen määrä saavuttaa 
asteittaisen alenemisen soveltamisen 
johdosta 25 euroa, jäsenvaltio voi jatkaa 
samansuuruisten tukien maksamista kunnes 
siirtymäkausi on päättynyt.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, kun asteittain 
alenevat tuet alkavat vasta vuonna 2019, 
nämä tuet ovat alussa enintään 
80 prosenttia ohjelmakaudella 2014–2020 
vahvistetusta keskituesta. Tuen taso on 
vahvistettava siten, että vuoden 2020 
lopputaso on puolet lähtötasosta.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, kun asteittain 
alenevat tuet alkavat vasta vuonna 2019, 
nämä tuet ovat alussa enintään 
80 prosenttia ohjelmakaudella 2014–2020 
vahvistetusta keskituesta. Tuen taso on 
vahvistettava siten, että vuoden 2020 
lopputaso on puolet lähtötasosta. 
Jäsenvaltiot voivat jatkaa tukeaan tällä 
tasolla asetuksessa (EU) .../... 
[siirtymäasetus] tarkoitetun 
siirtymäkauden aikana.

Kun aluemäärittely saadaan päätökseen, 
edelleen tukikelpoisina säilyvien alueiden 
tuensaajat saavat tämän toimenpiteen 
mukaista täyttä tukea.

Kun aluemäärittely saadaan päätökseen, 
edelleen tukikelpoisina säilyvien alueiden 
tuensaajat saavat tämän toimenpiteen 
mukaista täyttä tukea.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Pidennetyllä siirtymäkaudella alueille, joilla on luonnonoloista johtuvia rajoitteita ja jotka 
eivät enää ole tukikelpoisia uuden aluemäärittelyn nojalla, varmistetaan viljelijöiden sujuva 
sopeutuminen uusiin olosuhteisiin. Tarkistuksella varmistetaan epäsuotuisilla alueilla 
toimivien eurooppalaisten viljelijöiden tuen varmuus ja jatkuvuus siirtymäkauden aikana.

Tarkistus 341
Bronis Ropė
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
33 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
vuotuisesta uusimisesta ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ensimmäisen kauden 
päätyttyä, vuodesta 2021 alkaen uusiminen 
voidaan tehdä enintään vuodeksi 
kerrallaan.

Jos jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
vuotuisesta uusimisesta ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ensimmäisen kauden 
päätyttyä, vuodesta 2021 alkaen uusiminen 
voidaan tehdä enintään siirtymäkauden 
ajaksi.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 342
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
33 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
vuotuisesta uusimisesta ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ensimmäisen kauden 
päätyttyä, vuodesta 2021 alkaen uusiminen 
voidaan tehdä enintään vuodeksi 
kerrallaan.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltiot voivat 
määrittää maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyemmän, 
yhdestä kolmeen vuoteen kestävän 
ajanjakson. Jos jäsenvaltiot säätävät 
sitoumusten vuotuisesta uusimisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen uusiminen voidaan tehdä 
enintään vuodeksi kerrallaan,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)



PE648.384v01-00 24/126 AM\1199800FI.docx

FI

Perustelu

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden keston lyhentäminen heikentää tämän 
järjestelyn ilmastotavoitteita ja aiheuttaa ongelmia jäsenvaltioille, joiden on laadittava uusia 
toimenpiteitä. Komission ehdotuksessa ei poisteta ulkoisten sitoumusten päällekkäisyyden 
riskejä. Tarkistuslausekkeella, josta säädetään asetuksen (EU) N:o 1305/2013 48 artiklassa, 
voidaan sitoumukset mukauttaa asianmukaisesti tulevaan oikeudelliseen kehykseen. Tätä 
lauseketta ei kuitenkaan voida soveltaa kaikkiin aiempiin sitoumuksiin, etenkään niihin, jotka 
eivät sisälly tulevaan ekojärjestelmään.

Tarkistus 343
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
33 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
vuotuisesta uusimisesta ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ensimmäisen kauden 
päätyttyä, vuodesta 2021 alkaen uusiminen 
voidaan tehdä enintään vuodeksi 
kerrallaan.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
vuotuisesta uusimisesta ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ensimmäisen kauden 
päätyttyä, vuodesta 2021 alkaen uusiminen 
voidaan tehdä enintään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 344
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
33 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
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sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen.

sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
viiteen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 345
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
33 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
vuotuisesta uusimisesta ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ensimmäisen kauden 
päätyttyä, vuodesta 2021 alkaen uusiminen 
voidaan tehdä enintään vuodeksi 
kerrallaan.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
vuotuisesta uusimisesta ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ensimmäisen kauden 
päätyttyä, vuodesta 2021 alkaen uusiminen 
voidaan tehdä enintään kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 346
Nicola Procaccini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
33 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
vuotuisesta uusimisesta ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ensimmäisen kauden 
päätyttyä, vuodesta 2021 alkaen uusiminen 
voidaan tehdä enintään vuodeksi 
kerrallaan.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan yhdestä 
seitsemään vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
vuotuisesta uusimisesta ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ensimmäisen kauden 
päätyttyä, vuodesta 2021 alkaen uusiminen 
voidaan tehdä enintään vuodeksi 
kerrallaan.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 347
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
33 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan yhdestä 
seitsemään vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus antaa jäsenvaltioille mahdollisuus päättää vuodesta 2021 alkaen 
noudatettavien uusien sitoumusten kestosta vahvistamalla vuodesta seitsemään vuoteen 
ulottuva jakso vastaavissa maaseudun kehittämisohjelmissa.
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Tarkistus 348
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
33 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
vuotuisesta uusimisesta ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ensimmäisen kauden 
päätyttyä, vuodesta 2021 alkaen uusiminen 
voidaan tehdä enintään vuodeksi 
kerrallaan.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltiot voivat 
määrittää maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyemmän 
ajanjakson. Jos jäsenvaltiot säätävät 
sitoumusten vuotuisesta uusimisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen uusiminen voidaan tehdä 
enintään vuodeksi kerrallaan.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 349
Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
33 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
kolmeen vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
vuotuisesta uusimisesta ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ensimmäisen kauden 
päätyttyä, vuodesta 2021 alkaen uusiminen 
voidaan tehdä enintään vuodeksi 
kerrallaan.

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltiot voivat 
määrittää maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyemmän 
ajanjakson. Jos jäsenvaltiot säätävät 
sitoumusten vuotuisesta uusimisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen uusiminen voidaan tehdä 
enintään vuodeksi kerrallaan.
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Eläinten hyvinvointia edistävien toimenpiteiden keston lyhentäminen heikentää tämän 
järjestelyn 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 350
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1305/2013
38 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(3 a) Korvataan 38 artiklan 3 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:

Edellä olevan 36 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
vain sellaisen menetyksen kattamiseen, 
joka on aiheutunut epäsuotuisista 
sääoloista, eläin- tai kasvitaudista, 
tuholaisvahingosta tai direktiivin 
2000/29/EY mukaisesti kasvitaudin tai 
tuholaisen hävittämiseksi taikka niiden tai 
ympäristövahingon leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, joilla tuhotaan 
yli 30 prosenttia viljelijän edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää. Viljelijän vuosituotannon 
laskemiseksi voidaan käyttää indeksejä. 
Käytetyllä laskentamenetelmällä on 
voitava määritellä yksittäiselle viljelijälle 
aiheutunut tosiasiallinen menetys tiettynä 
vuonna.

”Edellä olevan 36 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
vain sellaisen menetyksen kattamiseen, 
joka on aiheutunut epäsuotuisista 
sääoloista, eläin- tai kasvitaudista, 
tuholaisvahingosta tai direktiivin 
2000/29/EY mukaisesti kasvitaudin tai 
tuholaisen hävittämiseksi taikka niiden tai 
ympäristövahingon leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, joilla tuhotaan 
yli 20 prosenttia viljelijän edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää. Viljelijän vuosituotannon 
laskemiseksi voidaan käyttää indeksejä. 
Käytetyllä laskentamenetelmällä on 
voitava määritellä yksittäiselle viljelijälle 
aiheutunut tosiasiallinen menetys tiettynä 
vuonna.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään siihen, että vähintään 20 prosentin menetykset oikeuttavat korvauksiin 
riskien ehkäisemisen alalla. Tämä on seurausta koontiasetukseen hyväksytyistä muutoksista ja 
noudattaa samaa linjaa kuin komission ehdotus strategiasuunnitelmia koskevan asetuksen 
70 artiklassa.

Tarkistus 351
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1305/2013
39 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(3 a) Korvataan 39 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Edellä olevan 36 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaista tukea myönnetään 
vain, jos tulot laskevat yli 30 prosenttia 
yksittäisen viljelijän edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden vuotuisista keskituloista, lukuun 
ottamatta korkeinta ja alinta määrää. Edellä 
36 artiklan 1 kohdan c alakohtaa 
sovellettaessa tulot viittaavat viljelijän 
markkinoilta saamien tulojen summaan, 
mukaan luettuna julkinen tuki missä 
tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. Keskinäisen 
rahaston viljelijöille maksamilla 
korvauksilla saa korvata alle 70 prosenttia 
tulonmenetyksestä sinä vuonna, jona 
tuottaja tulee tukikelpoiseksi kyseisen tuen 
osalta. Viljelijän vuosittaisen 
tulonmenetyksen laskemiseksi voidaan 
käyttää indeksejä.

”1. Edellä olevan 36 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaista tukea myönnetään 
vain, jos tulot laskevat yli 20 prosenttia 
yksittäisen viljelijän edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden vuotuisista keskituloista, lukuun 
ottamatta korkeinta ja alinta määrää. Edellä 
olevan 36 artiklan 1 kohdan c alakohtaa 
sovellettaessa tulot viittaavat viljelijän 
markkinoilta saamien tulojen summaan, 
mukaan luettuna julkinen tuki missä 
tahansa muodossa, vähennettynä 
tuotantopanoskustannuksilla. Keskinäisen 
rahaston viljelijöille maksamilla 
korvauksilla saa korvata alle 70 prosenttia 
tulonmenetyksestä sinä vuonna, jona 
tuottaja tulee tukikelpoiseksi kyseisen tuen 
osalta. Viljelijän vuosittaisen 
tulonmenetyksen laskemiseksi voidaan 
käyttää indeksejä.”

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on asettaa kaikille tulojen vakauttamisvälineille samat 
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tulonmenetyksen rajat (20 prosenttia) ja yhdenmukaistaa ne strategiasuunnitelmista annetun 
asetuksen säännösten kanssa.

Tarkistus 352
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1305/2013
39 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(3 b) Korvataan 39 artiklan 
ensimmäinen kohta seuraavasti:

1. Edellä olevan 36 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
vain, jos tulot laskevat yli 30 prosenttia 
yksittäisen viljelijän edellisen 
kolmivuotiskauden keskimääräisestä 
vuositulosta tai kolmen vuoden 
keskimääräisestä vuositulosta, joka 
perustuu edelliseen viisivuotiskauteen ja 
jota laskettaessa ei oteta huomioon kauden 
korkeinta ja alinta määrää. Edellä olevan 
36 artiklan 1 kohdan c alakohtaa 
sovellettaessa tulot viittaavat viljelijän 
markkinoilta saamien tulojen summaan, 
mukaan luettuna julkinen tuki missä 
tahansa muodossa, vähennettynä 
tuotantopanoskustannuksilla. Keskinäisen 
rahaston viljelijöille maksamilla 
korvauksilla saa korvata alle 70 prosenttia 
tulonmenetyksestä sinä vuonna, jona 
tuottaja tulee tukikelpoiseksi kyseisen tuen 
osalta.

”1. Edellä olevan 36 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
vain, jos tulot laskevat yli 20 prosenttia 
yksittäisen viljelijän edellisen 
kolmivuotiskauden keskimääräisestä 
vuositulosta tai kolmen vuoden 
keskimääräisestä vuositulosta, joka 
perustuu edelliseen viisivuotiskauteen ja 
jota laskettaessa ei oteta huomioon kauden 
korkeinta ja alinta määrää. Edellä 36 
artiklan 1 kohdan c alakohtaa 
sovellettaessa tulot viittaavat viljelijän 
markkinoilta saamien tulojen summaan, 
mukaan luettuna julkinen tuki missä 
tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. Keskinäisen 
rahaston viljelijöille maksamilla 
korvauksilla saa korvata alle 70 prosenttia 
tulonmenetyksestä sinä vuonna, jona 
tuottaja tulee tukikelpoiseksi kyseisen tuen 
osalta.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään siihen, että vähintään 20 prosentin menetykset oikeuttavat korvauksiin 
riskien ehkäisemisen alalla. Tämä on seurausta koontiasetukseen hyväksytyistä muutoksista ja 
noudattaa samaa linjaa kuin komission ehdotus strategiasuunnitelmia koskevan asetuksen 
70 artiklassa.
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Tarkistus 353
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1305/2013
51 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lisätään 51 artiklan 2 kohdan 
toisen alakohdan jälkeen alakohta 
seuraavasti:
”Asetuksessa (EU) .../... [siirtymäasetus] 
tarkoitetulla siirtymäkaudella vuonna 
2021 jäsenvaltiot voivat rahoittaa 
maataloustukirahaston ohjelmakauden 
2021–2027 toimenpiteiden 
täytäntöönpanoon liittyviä toimia 
maaseuturahaston ohjelmakauden 2014–
2020 teknisestä avusta.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Kauden 2014–2020 teknistä apua olisi voitava soveltaa toimiin, jotka liittyvät YMP:n 2021–
2027 ensimmäisen pilarin välineiden täytäntöönpanoon siirtymäkaudella. Maaseuturahaston 
2014–2020 täytäntöönpanotoimenpiteitä olisi voitava rahoittaa ensimmäisen pilarin 2021–
2027 teknisestä avusta.

Tarkistus 354
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
58 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen nojalla maaseudun 
kehittämiseen myönnettävän unionin tuen 
kokonaismäärä 1 päivän tammikuuta 2021 

Tämän asetuksen nojalla maaseudun 
kehittämiseen myönnettävän unionin tuen 
kokonaismäärä siirtymäkaudella on 
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ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisellä 
ajanjaksolla on enintään 11 258 707 816 
euroa käypinä hintoina vuosia 2021–2027 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 5, 6 ja 7 kohdan soveltamista.

enintään X* euroa käypinä hintoina vuosia 
2021–2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 5, 6 ja 7 kohdan 
soveltamista.

______________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 355
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
58 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen nojalla maaseudun 
kehittämiseen myönnettävän unionin tuen 
kokonaismäärä 1 päivän tammikuuta 2021 
ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisellä 
ajanjaksolla on enintään 11 258 707 816 
euroa käypinä hintoina vuosia 2021–2027 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 5, 6 ja 7 kohdan soveltamista.

Tämän asetuksen nojalla maaseudun 
kehittämiseen myönnettävän unionin tuen 
kokonaismäärä 1 päivän tammikuuta 2021 
ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisellä 
ajanjaksolla on enintään X* euroa käypinä 
hintoina vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5, 6 ja 7 
kohdan soveltamista.

__________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 356
Ivan David
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1305/2013
59 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(6 a) Korvataan 59 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:

5. Vähintään viisi prosenttia, ja Kroatian 
tapauksessa 2,5 prosenttia, 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
Leaderin täytäntöönpanoon.

ˮ5. Vähintään viisi prosenttia, ja Kroatian 
tapauksessa 2,5 prosenttia, 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta voidaan varata 
Leaderin täytäntöönpanoon.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=EN)

Tarkistus 357
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 6 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1305/2013
59 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(6 b) Korvataan 59 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:

5. Vähintään viisi prosenttia, ja Kroatian 
tapauksessa 2,5 prosenttia, 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
Leaderin täytäntöönpanoon.

ˮ5. Vähintään viisi prosenttia, ja Kroatian 
tapauksessa 2,5 prosenttia, 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan 2014–2020 
myönnettävästä kokonaisrahoituksesta on 
varattava Leaderin täytäntöönpanoon.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=EN)

Tarkistus 358
Martin Hlaváček
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1305/2013
59 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(6 a) Korvataan 59 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:

5. Vähintään viisi prosenttia, ja Kroatian 
tapauksessa 2,5 prosenttia, 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
Leaderin täytäntöönpanoon.

”5. Vähintään viisi prosenttia, ja Kroatian 
tapauksessa 2,5 prosenttia, 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta voidaan varata 
Leaderin täytäntöönpanoon.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, tarvitaanko Leaderiin siirtymäsäännöksen mukaista 
uutta rahoitusosuutta.

Tarkistus 359
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1305/2013
82 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Lisätään VIII osaston loppuun 
artikla seuraavasti:
”82 a artikla
Kansalliset verotoimenpiteet
Tulojen heilahtelujen vaikutusten 
vähentämiseksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107, 108 
ja 109 artiklaa ei sovelleta kansallisiin 
verotoimenpiteisiin, joiden nojalla 
jäsenvaltiot päättävät poiketa yleisistä 
verosäännöistä sallimalla viljelijöihin 
sovellettavan tuloverokannan, joka 



AM\1199800FI.docx 35/126 PE648.384v01-00

FI

lasketaan monivuotisen kauden 
perusteella, myös erottamalla osa 
verokannasta tai antamalla sulkea pois 
erityiselle maataloustilille sijoitetut 
määrät.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään aikaistamaan YMP:n strategiasuunnitelmia koskevan komission 
asetusehdotuksen COM(2018)0392 133 artiklassa tarkoitetun uuden sääntelytoimenpiteen 
soveltamista. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta hyväksyi ehdotuksen 
huhtikuussa 2019. Tarkoituksena on antaa viljelijöille mahdollisuus toteuttaa vapaaehtoisia 
säästöjärjestelyjä joutumatta turvautumaan valtion tukijärjestelmään.

Tarkistus 360
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1306/2013
25 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 25 artikla seuraavasti:
25 artikla ”25 artikla

Maatalousalan kriisivaraus Maatalousalan kriisivaraus

Muodostetaan varaus, josta on tarkoitus 
tarjota maatalousalalle lisätukea 
maataloustuotteiden tuotantoon tai 
jakeluun vaikuttavissa merkittävissä 
kriiseissä, jäljempänä ”maatalousalan 
kriisivaraus”, tekemällä kunkin vuoden 
alussa suoriin tukiin vähennys 26 
artiklassa tarkoitetun 
rahoituskurimenetelmän avulla.

Maataloustukirahastossa muodostetaan 
kunkin vuoden alussa varaus, josta on 
tarkoitus tarjota maatalousalalle lisätukea 
maataloustuotteiden tuotantoon tai 
jakeluun vaikuttavissa merkittävissä 
kriiseissä, jäljempänä ”maatalousalan 
kriisivaraus”.

Varauksen kokonaismäärä on 2 800 
miljoonaa euroa, ja se jakautuu 
tasasuuruisiin 400 miljoonan euron 
(vuoden 2011 hinnat) vuotuisiin eriin 
kaudella 2014–2020 ja sisältyy 
monivuotisen rahoituskehyksen 

Varauksen kokonaismäärä on 2 800 
miljoonaa euroa, ja se jakautuu 
tasasuuruisiin 400 miljoonan euron 
(vuoden 2011 hinnat) vuotuisiin eriin 
kaudella 2014–2020 ja sisältyy 
monivuotisen rahoituskehyksen 
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otsakkeeseen 2, sellaisena kuin se on 
vahvistettuna asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 1311/2013 liitteessä.

otsakkeeseen 2, sellaisena kuin se on 
vahvistettuna asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 1311/2013 liitteessä.

Vuodeksi 2021 varauksen kokonaismäärä 
on 400 miljoonaa euroa (vuoden 2011 
hintoina) maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston määrärahojen lisäksi, 
ja se sisältyy monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeeseen 3, 
sellaisena kuin se on vahvistettuna 
neuvoston asetuksen (EU) [xxxx/xxxx]* 
[monivuotinen rahoituskehys] liitteessä.
Varauksen määrä kunkin seuraavan 
vuoden alussa on vähintään vuonna 2021 
myönnettävä alkuperäinen määrä, ja 
varauksen määrää mukautetaan 
vuotuisessa talousarviomenettelyssä tai 
kyseisen vuoden aikana, jos se on 
tarkoituksenmukaista markkinakriisin 
kehityksen tai kuluvaa tai seuraavaa 
vuotta koskevien näkymien perusteella ja 
ottaen huomioon maataloustukirahastoon 
osoitetut käytettävissä olevat tulot tai 
maataloustukirahaston enimmäismäärien 
liikkumavarat.
Jos käytettävissä olevat määrärahat eivät 
ole riittävät, voidaan viimeisenä keinona 
turvautua rahoituskuriin varauksen 
rahoittamiseksi kolmannessa alakohdassa 
tarkoitettuun vuonna 2021 myönnettyyn 
määrään asti.
Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 
12 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
säädetään, varauksen sitomattomat 
määrärahat siirretään ilman 
aikarajoitusta varauksen rahoittamiseksi 
seuraavina varainhoitovuosina.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=FR)

Perustelu

Euroopan parlamentin monivuotista rahoituskehystä koskevan kannan mukaisesti 
tarkistuksella pyritään toteamaan kriisivarausta koskevassa artiklassa, että varauksen 
alkupääoman vuosiksi 2021–2027 olisi täydennettävä YMP:n talousarviota ja että se olisi 



AM\1199800FI.docx 37/126 PE648.384v01-00

FI

otettava varaukseen ohjelmakauden alussa. Jotta näitä varoja ei menetettäisi ensimmäisen 
vuoden päättyessä, varauksen toiminnan uudistaminen olisi myös toteutettava aikaisemmin, 
jotta sitomattomat varat voidaan siirtää vuodelta 2021 seuraaville vuosille.

Tarkistus 361
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1306/2013
25 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Lisätään 25 artiklaan kolmas 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Vuodeksi 2021 varauksen 
kokonaismäärä on 400 miljoonaa euroa 
(vuoden 2011 hinnat), ja se sisältyy 
monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 3, sellaisena kuin se on 
vahvistettuna neuvoston asetuksen (EU) 
[xxxx/xxxx]* [monivuotinen 
rahoituskehys] liitteessä.
____________
Neuvoston asetus (EU) [...], annettu [… 
päivänä …kuuta ....], monivuotisesta 
rahoituskehyksestä vuosiksi 2021–2027 
(EUVL L…). ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=FR)

Tarkistus 362
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1306/2013
25 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodeksi 2021 varauksen kokonaismäärä Vuosiksi 2021 ja 2022 varauksen 
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on 400 miljoonaa euroa (vuoden 2011 
hinnat), ja se sisältyy monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeeseen 3, 
sellaisena kuin se on vahvistettuna 
neuvoston asetuksen (EU) [xxxx/xxxx]* 
[monivuotinen rahoituskehys] liitteessä.

kokonaismäärä on 400 miljoonaa euroa 
(vuoden 2011 hinnat), ja se sisältyy 
monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 3, sellaisena kuin se on 
vahvistettuna neuvoston asetuksen (EU) 
[xxxx/xxxx]* [monivuotinen 
rahoituskehys] liitteessä.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=FR)

Tarkistus 363
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1306/2013
25 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodeksi 2021 varauksen kokonaismäärä 
on 400 miljoonaa euroa (vuoden 2011 
hinnat), ja se sisältyy monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeeseen 3, 
sellaisena kuin se on vahvistettuna 
neuvoston asetuksen (EU) [xxxx/xxxx]* 
[monivuotinen rahoituskehys] liitteessä.

Vuosiksi 2021, 2022 ja 2023 varauksen 
kokonaismäärä on 400 miljoonaa euroa 
(vuoden 2011 hinnat), ja se sisältyy 
monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 3, sellaisena kuin se on 
vahvistettuna neuvoston asetuksen (EU) 
[xxxx/xxxx]* [monivuotinen 
rahoituskehys] liitteessä.

Or. en

Tarkistus 364
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
1 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 1 artiklan ensimmäisen 
kohdan b alakohdan iii alakohta 
seuraavasti:

iii) vapaaehtoista uudelleenjakotukea; ”iii) pakollista uudelleenjakotukea;”
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=fr#d1553e1319-608-1)

Tarkistus 365
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
1 artikla – 1 kohta – b alakohta – ix alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(-1 a) Korvataan 1 artiklan ensimmäisen 
kohdan b alakohdan ix alakohta 
seuraavasti:

ix) vapaaehtoista yksinkertaistettua 
järjestelmää pienviljelijöille, jäljempänä 
’tuki pienviljelijöille’;

”ix) pakollista yksinkertaistettua 
järjestelmää pienviljelijöille, jäljempänä 
’tuki pienviljelijöille’;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=fr#d1553e1319-608-1)

Tarkistus 366
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – -1 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
11 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(-1 b) Korvataan 11 artiklan 
ensimmäinen kohta seuraavasti:

1. Jäsenvaltioiden on alennettava 
viljelijälle III osaston 1 luvun mukaisesti 
tietylle kalenterivuodelle myönnettävää 
suorien tukien määrää vähintään 
5 prosentilla 150 000 euroa ylittävän 
määrän osalta.

”1. Jäsenvaltioiden on alennettava 
viljelijälle III osaston 1 luvun mukaisesti 
tietylle kalenterivuodelle myönnettävää 
suorien tukien määrää 100 prosentilla 
60 000 euroa ylittävän määrän osalta.”

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=fr#d1553e1319-608-1)

Tarkistus 367
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – -1 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
11 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(-1 c) Korvataan 11 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Ennen 1 kohdan soveltamista 
jäsenvaltiot voivat vähentää viljelijän 
edellisenä kalenterivuonna tosiasiallisesti 
maksamat ja ilmoittamat 
maataloustoimintaan liittyvät palkat, 
mukaan lukien verot ja työnantajamaksut, 
viljelijälle III osaston 1 luvun mukaisesti 
tiettynä kalenterivuonna myönnettävien 
suorien tukien määrästä. Jos viljelijän 
edellisenä kalenterivuonna tosiasiallisesti 
maksamista ja ilmoittamista palkoista ei 
ole saatavilla tietoja, on käytettävä 
viimeisimpiä saatavilla olevia tietoja.

”2. Ennen 1 kohdan soveltamista 
jäsenvaltiot voivat vähentää, asianomaisen 
viljelijän ilmoittamien viiden vuotuisen 
työyksikön rajoissa, viljelijän edellisenä 
kalenterivuonna tosiasiallisesti maksamat 
ja ilmoittamat maataloustoimintaan 
liittyvät palkat, mukaan lukien verot ja 
työnantajamaksut, viljelijälle III osaston 1 
luvun mukaisesti tiettynä kalenterivuonna 
myönnettävien suorien tukien määrästä. Jos 
viljelijän edellisenä kalenterivuonna 
tosiasiallisesti maksamista ja ilmoittamista 
palkoista ei ole saatavilla tietoja, on 
käytettävä viimeisimpiä saatavilla olevia 
tietoja.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=fr#d1553e1319-608-1)

Tarkistus 368
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – -1 d alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 d) Poistetaan 11 artiklan 3 kohta.
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 369
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
11 artikla – 6 kohta – 3 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuoden 2021 osalta jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tämän artiklan 
mukaisesti tehdyt päätökset ja mahdollinen 
alennuksista johtuva arvioitu tulo 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2020.

Vuoden 2021 osalta jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tämän artiklan 
mukaisesti tehdyt päätökset ja mahdollinen 
alennuksista johtuva arvioitu tulo 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2020 ja 
vuoden 2022 osalta viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2021.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 370
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
11 artikla – 6 kohta – 3 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuoden 2021 osalta jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tämän artiklan 
mukaisesti tehdyt päätökset ja mahdollinen 
alennuksista johtuva arvioitu tulo 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2020.

Vuoden 2021 osalta jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tämän artiklan 
mukaisesti tehdyt päätökset ja mahdollinen 
alennuksista johtuva arvioitu tulo 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2020, 
vuoden 2022 osalta viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2021 ja vuoden 2023 osalta 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2022.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 371
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
14 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2020 päättää asettaa saataville 
enintään 15 prosenttia tämän asetuksen 
liitteessä II esitetyistä kalenterivuoden 
2021 vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
maaseuturahastosta varainhoitovuonna 
2022 rahoitettavana lisätukena. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin. Kyseisestä 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2020, ja 
siinä on vahvistettava valittu 
prosenttiosuus.

Jäsenvaltiot voivat viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättää asettaa saataville 
enintään 15 prosenttia tämän asetuksen 
liitteessä II esitetyistä kalenterivuoden 
2021 vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
maaseuturahastosta varainhoitovuonna 
2022 rahoitettavana lisätukena. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin. Kyseisestä 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020, 
ja siinä on vahvistettava valittu 
prosenttiosuus.

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Perustelu

Vaadittua lainsäädäntömenettelyä ei voida toteuttaa 1. elokuuta 2020 mennessä.

Tarkistus 372
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
14 artikla – 1 kohta – 6 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti: 
”Jäsenvaltiot voivat viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2021 päättää asettaa saataville 
enintään 15 prosenttia tämän asetuksen 
liitteessä II esitetyistä kalenterivuoden 
2022 vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
maaseuturahastosta varainhoitovuonna 
2023 rahoitettavana lisätukena. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin. Kyseisestä 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2021, ja 
siinä on vahvistettava valittu 
prosenttiosuus.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 373
Norbert Lins, Christine Schneider, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
14 artikla – 1 kohta – 6 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”Jos sovelletaan asetuksen (EU) .../... 
[siirtymäasetus] -1 artiklan 2 kohtaa, 
jäsenvaltiot voivat viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2021 päättää 
asettaa saataville enintään 15 prosenttia 
tämän asetuksen liitteessä II esitetyistä 
kalenterivuoden 2022 vuotuisista 
kansallisista enimmäismääristään 
käytettäväksi maaseuturahastosta 
varainhoitovuonna 2023 rahoitettavana 
lisätukena. Vastaava määrä ei ole tämän 
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jälkeen enää käytettävissä suoriin tukiin. 
Kyseisestä päätöksestä on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2021, ja siinä on vahvistettava 
valittu prosenttiosuus.”

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 374
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
14 artikla – 1 kohta – 6 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) Lisätään 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”Jäsenvaltiot voivat viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2022 päättää asettaa saataville 
enintään 15 prosenttia tämän asetuksen 
liitteessä II esitetyistä kalenterivuoden 
2023 vuotuisista kansallisista 
enimmäismääristään käytettäväksi 
maaseuturahastosta varainhoitovuonna 
2023 rahoitettavana lisätukena. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä suoriin tukiin. Kyseisestä 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2022, ja 
siinä on vahvistettava valittu 
prosenttiosuus.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 375
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
14 artikla – 2 kohta – 6 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ne jäsenvaltiot, jotka eivät tee 1 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä varainhoitovuoden 
2022 osalta, voivat päättää viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2020 asettaa saataville 
suorina tukina enintään 15 prosenttia tai 
Bulgarian, Viron, Espanjan, Latvian, 
Liettuan, Puolan, Portugalin, Romanian, 
Slovakian, Suomen ja Ruotsin osalta 
enintään 25 prosenttia määrästä, joka on 
neuvoston asetuksen (EU) 
[xxxx/xxxx]*[monivuotinen rahoituskehys] 
hyväksymisen jälkeen annetulla unionin 
lainsäädännöllä osoitettu 
maaseuturahastosta varainhoitovuonna 
2022 rahoitettavaan tukeen. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä maaseuturahastosta 
rahoitettaviin tukiin. Kyseisestä 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2020, ja 
siinä on vahvistettava valittu 
prosenttiosuus.

Ne jäsenvaltiot, jotka eivät tee 1 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä varainhoitovuoden 
2022 osalta, voivat päättää viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2020 asettaa 
saataville suorina tukina enintään 
15 prosenttia tai Bulgarian, Viron, 
Espanjan, Latvian, Liettuan, Puolan, 
Portugalin, Romanian, Slovakian, Suomen 
ja Ruotsin osalta enintään 25 prosenttia 
määrästä, joka on neuvoston asetuksen 
(EU) [xxxx/xxxx]*[monivuotinen 
rahoituskehys] hyväksymisen jälkeen 
annetulla unionin lainsäädännöllä osoitettu 
maaseuturahastosta varainhoitovuonna 
2022 rahoitettavaan tukeen. Vastaava 
määrä ei ole tämän jälkeen enää 
käytettävissä maaseuturahastosta 
rahoitettaviin tukiin. Kyseisestä 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020, 
ja siinä on vahvistettava valittu 
prosenttiosuus.

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Perustelu

Vaadittua lainsäädäntömenettelyä ei voida toteuttaa 1. elokuuta 2020 mennessä.

Tarkistus 376
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
14 artikla – 2 kohta – 6 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”Ne jäsenvaltiot, jotka eivät tee 
1 kohdassa tarkoitettua päätöstä 
varainhoitovuoden 2023 osalta, voivat 
päättää viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2021 asettaa saataville suorina tukina 
enintään 15 prosenttia tai Bulgarian, 
Viron, Espanjan, Latvian, Liettuan, 
Puolan, Portugalin, Romanian, 
Slovakian, Suomen ja Ruotsin osalta 
enintään 25 prosenttia määrästä, joka on 
neuvoston asetuksen (EU) 
[xxxx/xxxx]*[monivuotinen 
rahoituskehys] hyväksymisen jälkeen 
annetulla unionin lainsäädännöllä 
osoitettu maaseuturahastosta 
varainhoitovuonna 2023 rahoitettavaan 
tukeen. Vastaava määrä ei ole tämän 
jälkeen enää käytettävissä 
maaseuturahastosta rahoitettaviin tukiin. 
Kyseisestä päätöksestä on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2021, ja siinä on vahvistettava 
valittu prosenttiosuus.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 377
Norbert Lins, Christine Schneider, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
14 artikla – 2 kohta – 6 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”Jos sovelletaan asetuksen (EU) .../... 
[siirtymäasetus] -1 artiklan 2 kohtaa, 
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jäsenvaltiot, jotka eivät tee tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua päätöstä 
varainhoitovuoden 2023 osalta, voivat 
päättää viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2021 asettaa saataville 
suorina tukina enintään 15 prosenttia tai 
Bulgarian, Viron, Espanjan, Latvian, 
Liettuan, Puolan, Portugalin, Romanian, 
Slovakian, Suomen ja Ruotsin osalta 
enintään 25 prosenttia määrästä, joka on 
neuvoston asetuksen (EU) [xxxx/xxxx] 
[monivuotinen rahoituskehys] 
hyväksymisen jälkeen annetulla unionin 
lainsäädännöllä osoitettu 
varainhoitovuonna 2023 
maaseuturahastosta rahoitettavaan 
tukeen. Vastaava määrä ei ole tämän 
jälkeen enää käytettävissä 
maaseuturahastosta rahoitettaviin tukiin. 
Kyseisestä päätöksestä on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2021, ja siinä on vahvistettava 
valittu prosenttiosuus.”

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 378
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
14 artikla – 2 kohta – 6 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”Ne jäsenvaltiot, jotka eivät tee 
1 kohdassa tarkoitettua päätöstä 
varainhoitovuoden 2024 osalta, voivat 
päättää viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2022 asettaa saataville suorina tukina 
enintään 15 prosenttia tai Bulgarian, 
Viron, Espanjan, Latvian, Liettuan, 
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Puolan, Portugalin, Romanian, 
Slovakian, Suomen ja Ruotsin osalta 
enintään 25 prosenttia määrästä, joka on 
neuvoston asetuksen (EU) 
[xxxx/xxxx]*[monivuotinen 
rahoituskehys] hyväksymisen jälkeen 
annetulla unionin lainsäädännöllä 
osoitettu maaseuturahastosta 
varainhoitovuonna 2024 rahoitettavaan 
tukeen. Vastaava määrä ei ole tämän 
jälkeen enää käytettävissä 
maaseuturahastosta rahoitettaviin tukiin. 
Kyseisestä päätöksestä on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2022, ja siinä on vahvistettava 
valittu prosenttiosuus.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 379
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
15 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kalenterivuotta 2021 koskevat ilmoitukset Kalenterivuosia 2021 ja 2022 koskevat 
ilmoitukset

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 380
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
15 a artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Kalenterivuotta 2021 koskevat ilmoitukset Kalenterivuosia 2021, 2022 ja 2023 
koskevat ilmoitukset

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 381
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
15 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kalenterivuoden 2021 
osalta ilmoitettava 22 artiklan 2 kohdassa, 
42 artiklan 1 kohdassa, 49 artiklan 
1 kohdassa, 51 artiklan 1 kohdassa ja 53 
artiklan 6 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2020.

Jäsenvaltioiden on kalenterivuoden 2022 
osalta ilmoitettava 22 artiklan 2 kohdassa, 
42 artiklan 1 kohdassa, 49 artiklan 
1 kohdassa, 51 artiklan 1 kohdassa ja 53 
artiklan 6 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2021.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 382
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
15 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kalenterivuoden 2023 
osalta ilmoitettava 22 artiklan 2 kohdassa, 
42 artiklan 1 kohdassa, 49 artiklan 1 
kohdassa, 51 artiklan 1 kohdassa ja 
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53 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2022.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 383
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
22 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komission 1 kohdan nojalla 
jäsenvaltiolle vahvistama enimmäismäärä 
on eri kuin edellisvuonna liitteessä II 
vahvistetun määrän muutoksen johdosta tai 
sellaisen mahdollisen päätöksen johdosta, 
jonka kyseinen jäsenvaltio on tehnyt tämän 
artiklan 3 kohdan, 14 artiklan 1 tai 2 
kohdan, 42 artiklan 1 kohdan, 49 artiklan 
1 kohdan, 51 artiklan 1 kohdan tai 53 
artiklan mukaisesti, jäsenvaltion on 
kalenterivuoden 2021 osalta vähennettävä 
tai korotettava lineaarisesti kaikkien 
tukioikeuksien arvoa ja/tai vähennettävä tai 
korotettava kansallista varantoa tai 
alueellisia varantoja tämän artiklan 4 
kohdan noudattamisen varmistamiseksi.

Jos komission 1 kohdan nojalla 
jäsenvaltiolle vahvistama enimmäismäärä 
on eri kuin edellisvuonna liitteessä II 
vahvistetun määrän muutoksen johdosta tai 
sellaisen mahdollisen päätöksen johdosta, 
jonka kyseinen jäsenvaltio on tehnyt tämän 
artiklan 3 kohdan, 14 artiklan 1 tai 2 
kohdan, 42 artiklan 1 kohdan, 49 artiklan 
1 kohdan, 51 artiklan 1 kohdan tai 53 
artiklan mukaisesti, jäsenvaltion on 
kalenterivuosien 2021 ja 2022 osalta 
vähennettävä tai korotettava lineaarisesti 
kaikkien tukioikeuksien arvoa ja/tai 
vähennettävä tai korotettava kansallista 
varantoa tai alueellisia varantoja tämän 
artiklan 4 kohdan noudattamisen 
varmistamiseksi.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 384
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
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Asetus (EU) N:o 1307/2013
22 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komission 1 kohdan nojalla 
jäsenvaltiolle vahvistama enimmäismäärä 
on eri kuin edellisvuonna liitteessä II 
vahvistetun määrän muutoksen johdosta tai 
sellaisen mahdollisen päätöksen johdosta, 
jonka kyseinen jäsenvaltio on tehnyt tämän 
artiklan 3 kohdan, 14 artiklan 1 tai 2 
kohdan, 42 artiklan 1 kohdan, 49 artiklan 
1 kohdan, 51 artiklan 1 kohdan tai 53 
artiklan mukaisesti, jäsenvaltion on 
kalenterivuoden 2021 osalta vähennettävä 
tai korotettava lineaarisesti kaikkien 
tukioikeuksien arvoa ja/tai vähennettävä tai 
korotettava kansallista varantoa tai 
alueellisia varantoja tämän artiklan 4 
kohdan noudattamisen varmistamiseksi.

Jos komission 1 kohdan nojalla 
jäsenvaltiolle vahvistama enimmäismäärä 
on eri kuin edellisvuonna liitteessä II 
vahvistetun määrän muutoksen johdosta tai 
sellaisen mahdollisen päätöksen johdosta, 
jonka kyseinen jäsenvaltio on tehnyt tämän 
artiklan 3 kohdan, 14 artiklan 1 tai 2 
kohdan, 42 artiklan 1 kohdan, 49 artiklan 
1 kohdan, 51 artiklan 1 kohdan tai 53 
artiklan mukaisesti, jäsenvaltion on 
kalenterivuosien 2021, 2022 ja 2023 osalta 
vähennettävä tai korotettava lineaarisesti 
kaikkien tukioikeuksien arvoa ja/tai 
vähennettävä tai korotettava kansallista 
varantoa tai alueellisia varantoja tämän 
artiklan 4 kohdan noudattamisen 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 385
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
23 artikla – 6 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lisätään 23 artiklan 6 kohtaan 
alakohta seuraavasti: 
”Niiden jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 1 
kohdan ensimmäistä alakohtaa, on 
kalenterivuoden 2022 osalta ilmoitettava 2 
ja 3 kohdassa tarkoitetut päätökset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2021.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)
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Tarkistus 386
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
23 artikla – 6 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Lisätään 23 artiklan 6 kohtaan 
alakohta seuraavasti: 
”Niiden jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 1 
kohdan ensimmäistä alakohtaa, on 
kalenterivuoden 2023 osalta ilmoitettava 2 
ja 3 kohdassa tarkoitetut päätökset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2022.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 387
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
25 artikla – 11 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, jotka ovat käyttäneet tämän 
artiklan 4 kohdassa säädettyä poikkeusta, 
voivat päättää 22 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun mukautuksen jälkeen, että 
viljelijöillä 31 päivänä joulukuuta 2019 
olevien sellaisten tukioikeuksien 
yksikköarvoa, joiden arvo on pienempi 
kuin tämän kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti laskettu vuoden 2020 
kansallinen tai alueellinen yksikköarvo, 
korotetaan kohti vuoden 2020 kansallista 
tai alueellista yksikköarvoa. Arvoa on 
korotettava seuraavin edellytyksin:

Jäsenvaltioiden, jotka ovat käyttäneet 
tämän artiklan 4 kohdassa säädettyä 
poikkeusta, on varmistettava 22 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetun mukautuksen jälkeen, 
että viljelijöillä 31 päivänä joulukuuta 2019 
olevien sellaisten tukioikeuksien 
yksikköarvoa, joiden arvo on pienempi 
kuin tämän kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti laskettu vuoden 2020 
kansallinen tai alueellinen yksikköarvo, 
korotetaan kohti siirtymäkauden 
kansallista tai alueellista yksikköarvoa. 
Arvoa on korotettava seuraavin 
edellytyksin:
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Perustelu

Hehtaaritukien täydellinen yhdenmukaistaminen on YMP:n korkeamman tason tavoite. 
Päätös antaa jäsenvaltioille mahdollisuus päättää, että viljelijöiden tukioikeuksia ei 
yhdenmukaisteta täysin 31 päivänä joulukuuta 2019, oli poikkeus tästä tavoitteesta, ja siitä 
säädetään EU:n asetuksen (EU) N:o 1307/2013 25 artiklan 4 kohdassa. 
Yhdenmukaistamisprosessin keskeyttäminen siirtymäkauden aikana olisi ristiriidassa tämän 
tavoitteen saavuttamista koskevan parlamentin kannan kanssa.

Tarkistus 388
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
25 artikla – 11 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot, jotka 
ovat käyttäneet 4 kohdassa säädettyä 
poikkeusta, voivat päättää säilyttää 
kyseisen kohdan mukaisesti lasketun 
tukioikeuksien arvon, jollei 22 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetusta mukautuksesta 
muuta johdu.

Poistetaan.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 389
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
25 artikla – 11 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot, jotka 
ovat käyttäneet 4 kohdassa säädettyä 
poikkeusta, voivat päättää säilyttää 
kyseisen kohdan mukaisesti lasketun 
tukioikeuksien arvon, jollei 22 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetusta mukautuksesta 
muuta johdu.

Poistetaan.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Perustelu

Hehtaaritukien täydellinen yhdenmukaistaminen on YMP:n korkeamman tason tavoite. 
Päätös antaa jäsenvaltioille mahdollisuus päättää, että viljelijöiden tukioikeuksia ei 
yhdenmukaisteta täysin 31 päivänä joulukuuta 2019, oli poikkeus tästä tavoitteesta, ja siitä 
säädetään EU:n asetuksen (EU) N:o 1307/2013 25 artiklan 4 kohdassa. 
Yhdenmukaistamisprosessin keskeyttäminen siirtymäkauden aikana olisi ristiriidassa tämän 
tavoitteen saavuttamista koskevan parlamentin kannan kanssa.

Tarkistus 390
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
25 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Jäsenvaltiot voivat 
kalenterivuoden 2021 osalta päättää 
jatkaa sisäistä yhdenmukaistamista 
soveltamalla 11 kohtaa kyseiseen vuoteen.

12. Jäsenvaltioiden on koko tämän 
asetuksen soveltamisajan jatkettava 
sisäistä yhdenmukaistamista soveltamalla 
11 kohtaa kyseiseen vuoteen.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 391
Ivan David
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
25 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Jäsenvaltiot voivat kalenterivuoden 
2021 osalta päättää jatkaa sisäistä 
yhdenmukaistamista soveltamalla 11 
kohtaa kyseiseen vuoteen.

12. Jäsenvaltiot voivat 
kalenterivuosien 2021 ja 2022 osalta 
päättää jatkaa sisäistä yhdenmukaistamista 
soveltamalla 11 kohtaa kyseiseen vuoteen.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 392
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
25 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Jäsenvaltiot voivat kalenterivuoden 
2021 osalta päättää jatkaa sisäistä 
yhdenmukaistamista soveltamalla 11 
kohtaa kyseiseen vuoteen.

12. Jäsenvaltiot voivat 
kalenterivuosien 2021, 2022 ja 2023 osalta 
päättää jatkaa sisäistä yhdenmukaistamista 
soveltamalla 11 kohtaa kyseiseen vuoteen.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 393
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
25 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Jäsenvaltiot voivat 12. Jäsenvaltioiden on siirtymäkauden 
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kalenterivuoden 2021 osalta päättää 
jatkaa sisäistä yhdenmukaistamista 
soveltamalla 11 kohtaa kyseiseen vuoteen.

aikana jatkettava sisäistä 
yhdenmukaistamista soveltamalla 
11 kohtaa kyseiseen vuoteen tai kyseisiin 
vuosiin.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Perustelu

Hehtaaritukien täydellinen yhdenmukaistaminen on YMP:n korkeamman tason tavoite. 
Päätös antaa jäsenvaltioille mahdollisuus päättää, että viljelijöiden tukioikeuksia ei 
yhdenmukaisteta täysin 31 päivänä joulukuuta 2019, oli poikkeus tästä tavoitteesta, ja siitä 
säädetään EU:n asetuksen (EU) N:o 1307/2013 25 artiklan 4 kohdassa. 
Yhdenmukaistamisprosessin keskeyttäminen siirtymäkauden aikana olisi ristiriidassa tämän 
tavoitteen saavuttamista koskevan parlamentin kannan kanssa.

Tarkistus 394
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kalenterivuoden 2022 osalta 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava 25 artiklan 
12 kohdassa tarkoitetuista päätöksistään 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2021.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 395
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
29 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kalenterivuoden 2023 osalta 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava 25 artiklan 
12 kohdassa tarkoitetuista päätöksistään 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2022.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 396
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
30 artikla – 8 kohta – 3 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä on jako varannosta vuonna 
2021, toisen alakohdan mukaisesti 
poissuljettavaa varannon määrää 
mukautetaan 22 artiklan 5 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti. Kun kyseessä on 
jako varannosta vuonna 2021, tämän 
kohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta.

Kun kyseessä on jako varannosta vuosina 
2021 ja 2022, toisen alakohdan mukaisesti 
poissuljettavaa varannon määrää 
mukautetaan 22 artiklan 5 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti. Kun kyseessä on 
jako varannosta vuosina 2021 ja 2022, 
tämän kohdan kolmatta alakohtaa ei 
sovelleta.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 397
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
30 artikla – 8 kohta – 3 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä on jako varannosta vuonna 
2021, toisen alakohdan mukaisesti 

Kun kyseessä on jako varannosta vuosina 
2021, 2022 ja 2023, toisen alakohdan 
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poissuljettavaa varannon määrää 
mukautetaan 22 artiklan 5 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti. Kun kyseessä on 
jako varannosta vuonna 2021, tämän 
kohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta.

mukaisesti poissuljettavaa varannon 
määrää mukautetaan 22 artiklan 5 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesti. Kun kyseessä 
on jako varannosta vuosina 2021, 2022 ja 
2023, tämän kohdan kolmatta alakohtaa ei 
sovelleta.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 398
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
37 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(10 a) Korvataan 37 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää 36 
artiklan mukaisesti soveltavat jäsenvaltiot 
voivat päättää myöntää siirtymäkauden 
kansallista tukea vuosina 2015–2020.

”1. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää 
36 artiklan mukaisesti soveltavat 
jäsenvaltiot voivat päättää myöntää 
siirtymäkauden kansallista tukea vuosina 
2015–2021.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Perustelu

Siirtymäsäännöksissä olisi annettava mahdollisuus soveltaa edelleen asetuksen (EU) N:o 
1307/2013 37 artiklassa tarkoitettua nykyistä siirtymäkauden kansallista tukea.

Tarkistus 399
Daniel Buda, Michaela Šojdrová

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
37 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lisätään 37 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”Jäsenvaltiot, jotka myöntävät 
siirtymäkauden kansallista tukea vuonna 
2020, voivat jatkaa sen myöntämistä 
asetuksen (EU) .../... [siirtymäasetus] -
1 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden 
aikana ja uuden YMP-asetuksen 
voimaantulon jälkeen. Jäsenvaltiot voivat 
mukauttaa yksittäisten alojen 
määrärahoja, muuttaa aloja ja muuttaa 
yksittäisen tuen myöntämisen 
edellytyksiä.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 400
Ivan David

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
37 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lisätään 37 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”Jäsenvaltiot, jotka myöntävät 
siirtymäkauden kansallista tukea vuonna 
2020, voivat jatkaa sen myöntämistä 
asetuksen (EU) .../... [siirtymäasetus] -
1 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden 
päättymiseen saakka.
Jäsenvaltiot voivat mukauttaa yksittäisten 
alojen määrärahoja, muuttaa aloja ja 
muuttaa yksittäisen tuen myöntämisen 
edellytyksiä.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)
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Tarkistus 401
Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Daniel Buda, Asim Ademov, Martin Hlaváček, 
Atidzhe Alieva-Veli

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
37 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lisätään 37 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”Jäsenvaltiot, jotka myöntävät 
siirtymäkauden kansallista tukea vuonna 
2020, voivat jatkaa sen myöntämistä 
asetuksen (EU) .../... [siirtymäasetus] -
1 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden 
aikana. Jäsenvaltiot voivat mukauttaa 
yksittäisten alojen määrärahoja, muuttaa 
aloja ja muuttaa yksittäisen tuen 
myöntämisen edellytyksiä.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 402
Carmen Avram

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
37 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lisätään 37 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”Jäsenvaltiot, jotka myöntävät 
siirtymäkauden kansallista tukea vuonna 
2020, voivat jatkaa sen myöntämistä 
asetuksen -1 artiklassa tarkoitetun 
siirtymäkauden loppuun saakka ja 
säilyttää kansallisen tuen siirtymäkauden 
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loputtua, uuden YMP-asetuksen 
voimaantulon jälkeen.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 403
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 10 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
37 artikla – 4 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Lisätään 37 artiklan 4 kohtaan 
luetelmakohta seuraavasti:
– 50 prosenttia vuonna 2021.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Perustelu

Siirtymäsäännöksissä olisi annettava mahdollisuus soveltaa edelleen asetuksen (EU) N:o 
1307/2013 37 artiklassa tarkoitettua nykyistä siirtymäkauden kansallista tukea.

Tarkistus 404
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 10 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
37 artikla – 4 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b)  Lisätään 37 artiklan 4 kohtaan 
luetelmakohta seuraavasti:
– 50 prosenttia vuonna 2021.

Or. ro
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 405
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 10 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
37 artikla – 4 kohta – 6 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 c)  Lisätään 37 artiklan 4 kohtaan 
luetelmakohta seuraavasti:
– 50 prosenttia vuonna 2022, tarvittaessa.

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 406
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
41 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(11 a) Korvataan 41 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

4. Jäsenvaltioiden on laskettava 
uudelleenjakotuki vuosittain kertomalla 
jäsenvaltion vahvistama luku, joka ei saa 
olla suurempi kuin 65 prosenttia 
hehtaarikohtaisen tuen kansallisesta tai 
alueellisesta keskiarvosta, viljelijän 
33 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
aktivoimien tukien tai viljelijän 36 artiklan 
2 kohdan mukaisesti ilmoittamien 
tukikelpoisten hehtaarien lukumäärällä. 
Tällaisten tukien tai hehtaarien lukumäärä 
ei saa ylittää jäsenvaltioiden asettamaa 
enimmäismäärää, joka ei saa olla suurempi 

”4. Jäsenvaltioiden on laskettava 
uudelleenjakotuki vuosittain kertomalla 
jäsenvaltion vahvistama luku viljelijän 
33 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
aktivoimien tukien tai viljelijän 36 artiklan 
2 kohdan mukaisesti ilmoittamien 
tukikelpoisten hehtaarien lukumäärällä. 
Tällaisten tukien tai hehtaarien lukumäärä 
ei saa ylittää jäsenvaltioiden asettamaa 
enimmäismäärää, joka ei saa olla suurempi 
kuin 30 hehtaaria tai liitteessä VIII esitetty 
maatilojen keskimääräinen koko, jos 
keskimääräinen koko on suurempi kuin 30 
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kuin 30 hehtaaria tai liitteessä VIII esitetty 
maatilojen keskimääräinen koko, jos 
keskimääräinen koko on suurempi kuin 30 
hehtaaria kyseisessä jäsenvaltiossa.

hehtaaria kyseisessä jäsenvaltiossa.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 407
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 11 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
42 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(11 b) Korvataan 42 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Jäsenvaltiot voivat uudelleenjakotuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään 41 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna päivänä 
käyttää enintään 30 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Jäsenvaltion on 
ilmoitettava päätöksestään komissiolle 
viimeistään tuona päivänä.

”1. Jäsenvaltiot voivat uudelleenjakotuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään 41 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna päivänä 
käyttää vähintään 30 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Jäsenvaltion on 
ilmoitettava päätöksestään komissiolle 
viimeistään tuona päivänä.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 408
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
43 artikla – 2 kohta – a alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(12 a) Korvataan 43 artiklan 2 kohdan 
a alakohta seuraavasti:
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a) viljelyn monipuolistaminen; a) viljelykierto;
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 409
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 12 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
43 artikla – 2 kohta – c alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(12 b) Korvataan 43 artiklan 2 kohdan 
c alakohta seuraavasti:

c) ekologinen ala on maatalousmaalla. c) maan kasvukuntoa ylläpitävän viljelyn 
infrastruktuuri on maatalousmaalla.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 410
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
43 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Lisätään 43 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”3 a. Jäsenvaltiot voivat tarjota viljelijöille 
tukea sellaisten käytäntöjen käyttöönottoa 
varten, joilla vähennetään 
kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. 
Tällaisten käytäntöjen yhteydessä 
digitaalista viljelyä (täsmäviljely) on 
pidettävä tarkoituksenmukaisena 
viljelymenetelmänä, jotta täydentäviä 
ehtoja/viherryttämistä varten säädettävien 
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toimenpiteiden vastaavuus toteutuisi, tai 
parempana käytäntönä kuin 
”viherryttämistä” varten tarkoitetut 
vastaavat käytännöt. Siinä tapauksessa 
tällaisen käytännön käyttöön ottaville 
viljelijöille olisi myönnettävä lisätukea.”

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Perustelu

Viljelijöiden, jotka ovat oikeutettuja tukeen perustukijärjestelmästä tai yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmästä, joiden avulla vähennetään merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä 
hiilineutraaliuden ja hiilidioksidin talteenoton saavuttamiseksi, olisi voitava saada lisätukea. 
Tätä varten olisi tarpeen laatia luettelo päästöjen vähentämiseen tähtäävistä käytännöistä, 
kuten täsmäviljelyjärjestelmä, joka olisi tunnustettava tarkoituksenmukaiseksi 
viljelykäytännöksi.

Tarkistus 411
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
43 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Lisätään 43 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”3 a. Jäsenvaltiot voivat tarjota 
viljelijöille tukea sellaisten käytäntöjen 
käyttöönottoa varten, joilla vähennetään 
kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. 
Digitaalinen viljelyjärjestelmä 
(täsmäviljely) täyttää täydentäviä 
ehtoja/viherryttämistä varten säädettävien 
toimenpiteiden vastaavuusehdon, mutta 
sen lisäksi sen tunnustetaan 
tehokkaimmaksi käytännöksi näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden 
ylittämiseksi. Tämän periaatteen 
perusteella tällaisen käytännön käyttöön 
ottaville viljelijöille myönnetään 
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lisätukea.”
Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Perustelu

Täsmäviljelyjärjestelmä olisi tunnustettava tarkoituksenmukaisena viljelymenetelmänä, jotta 
täydentäviä ehtoja/viherryttämistä varten säädettävien toimenpiteiden vastaavuus toteutuisi, 
tai parempana käytäntönä kuin ”viherryttämistä” varten tarkoitetut vastaavat käytännöt. 
Siinä tapauksessa tällaisen käytännön käyttöön ottaville viljelijöille olisi myönnettävä 
lisätukea.

Tarkistus 412
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
43 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Lisätään 43 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”4 a. Järjestelmien, joilla pyritään 
hiilineutraaliuden tavoitteeseen ja jotka 
koostuvat liitteessä IX a luetelluista 
maatalouskäytännöistä, on vastattava 
2 kohdassa tarkoitettuja käytäntöjä.
Näitä järjestelmiä perustaessaan 
jäsenvaltiot voivat käyttää muita vastaavia 
käytäntöjä, jotka komissio arvioi ja 
hyväksyy.
Maksujen määrä vaihtelee kunkin 
käytännön tavoitetason mukaan 
perustuen syrjimättömiin perusteisiin 
tarkoituksena tarjota tehokas kannustin 
osallistumiselle.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)
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Perustelu

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää kiireellisiä toimenpiteitä unionille vihreän kehityksen 
ohjelmassa asetettujen sitoumusten saavuttamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi edelleen hiilineutraaliuden suuntaan. Näin ollen tarkistuksella pyritään 
tekemään nykyisistä viherryttämistä koskevista säännöksistä kunnianhimoisempia ja 
parantamaan viljelijöiden tapaa hoitaa ja käyttää EU:n maita ja luonnonvaroja, sillä maa- ja 
metsätaloudella, joka kattaa yli 80 prosenttia EU:n maasta, voi olla ratkaiseva rooli tässä 
prosessissa, koska ne ovat ainoat alat, jotka pystyvät sitomaan hiilidioksidia ja tarjoamaan 
erittäin tarpeellisia hiilinieluja.

Tarkistus 413
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 12 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
44 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

(12 c) Korvataan 44 artikla seuraavasti:
Viljelykierto ”Viljelykierto

[...] Jos viljelijällä on yli 10 hehtaaria 
peltoalaa, eikä se ole merkittävän osan 
vuodesta tai merkittävän osan 
kasvukaudesta kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla, tällä peltoalalla on toteutettava 
viljelykiertoa. Se tarkoittaa, että kussakin 
lohkossa on viljeltävät seitsemän vuoden 
aikana vähintään neljää viljelykasvia, 
joista vähintään yhden on oltava 
proteiinikasvi. Tämä ei koske 
lyhytaikaisia nurmilaitumia eikä 
monivuotisia kasveja.” 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 414
Manuel Bompard
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 12 d alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
46 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(12 d) Korvataan 46 artiklan 1 kohdan 
1 alakohta seuraavasti:

1. Jos tilalla on yli 15 hehtaaria peltoalaa, 
viljelijän on varmistettava, että 1 päivästä 
tammikuuta 2015 alkaen ala, joka vastaa 
vähintään 5:tä prosenttia viljelijän 
asetuksen (EU) N:o 1306/2013 72 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdan mukaisesti ilmoittamasta tilan 
peltoalasta, mukaan lukien tämän artiklan 2 
alakohdan c, d, g ja h alakohdassa mainitut 
alat, on ekologista alaa, jos jäsenvaltiot 
katsovat niiden olevan ekologisia aloja 
mainitun kohdan mukaisesti.

”1. Jos tilalla on yli 15 hehtaaria peltoalaa, 
viljelijän on varmistettava, että 1 päivästä 
tammikuuta 2015 alkaen ala, joka vastaa 
vähintään 5:tä prosenttia viljelijän 
asetuksen (EU) N:o 1306/2013 72 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdan mukaisesti ilmoittamasta tilan 
peltoalasta, mukaan lukien tämän artiklan 2 
alakohdan c, d, g ja h alakohdassa mainitut 
alat, on maan kasvukuntoa ylläpitävän 
viljelyn infrastruktuuria, jos jäsenvaltiot 
katsovat niiden olevan maan kasvukuntoa 
ylläpitävän viljelyn infrastruktuureja 
mainitun kohdan mukaisesti.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 415
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 12 e alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(12 e) Korvataan 46 artiklan 2 kohdan 
1 alakohta seuraavasti:

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2014 päätettävä, että yhtä tai 
useampaa seuraavista pidetään ekologisena 
alana:

”2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
1 päivänä lokakuuta 2020 päätettävä, että 
yhtä tai useampaa seuraavista pidetään 
maan kasvukuntoa ylläpitävän viljelyn 
infrastruktuurina:

a) kesantoalat; a) kesantoalat;
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b) terassiviljelmät; b) mesikasveille kylvetyt kesantoalat;
c) maisemapiirteet, mukaan lukien ne, 
jotka sijaitsevat tilan peltoalan viereisellä 
alalla; poiketen siitä, mitä tämän 
asetuksen 43 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, niihin voi kuulua 
maisemapiirteitä, jotka eivät sisälly 
tukikelpoiseen alaan asetuksen (EU) 
N:o 1306/2013 76 artiklan 2 kohdan c 
alakohdan mukaisesti;

c) ryhmässä olevat puut, metsäsaarekkeet;

d) suojakaistat, mukaan lukien pysyvänä 
nurmena olevat suojakaistat, edellyttäen, 
että ne ovat erillään niiden viereisestä 
tukikelpoisesta maatalousmaasta;

d) lammikot;

e) peltometsätalouden hehtaarit, joista 
myönnetään tai on myönnetty tukea 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 44 artiklan 
ja/tai asetuksen (EU) N:o 1305/2013 23 
artiklan mukaisesti;

e) metsitetyt alat;

f) tukikelpoisten hehtaarien kaistaleet 
metsien reunassa;

f) yksinään olevat puut;

g) lyhytkiertoisen energiapuun alat 
kivennäislannoitteita ja/tai 
kasvinsuojeluaineita käyttämättä;

g) pensasaidat tai puustoiset kaistat;

h) tämän asetuksen 32 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut 
metsitetyt alat;

h) rivissä olevat puut;

i) alat, joilla kasvaa kerääjäkasveja tai 
istuttamalla ja siemeniä idättämällä 
perustettua kasvipeitettä ja joihin 
sovelletaan tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja painokertoimia;

i) ojat;

j) typpeä sitovien kasvien alat. j) perinteiset kiviaidat.
Maan kasvukuntoa ylläpitävän viljelyn 
infrastruktuurin on oltava tilan 
peltoalalla. Siihen ei saa käyttää 
kasvinsuojeluaineita eikä lannoitteita.”

k) alat, joilla kasvaa elefanttiheinää 
(Miscanthus);
l) alat, joilla kasvaa leveäkompassikukkaa 
(Silphium perfoliatum);
m) mesikasveille (runsaasti siitepölyä ja 
mettä sisältävät kasvit) kylvetyt 
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kesantoalat.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 416
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 12 f alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
46 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(12 f) Korvataan 46 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

3. Hallinnon yksinkertaistamiseksi ja 2 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
lueteltujen ekologisen alan tyyppien 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi sekä 
niiden mittaamisen helpottamiseksi 
jäsenvaltiot voivat laskiessaan tilan 
ekologisen alan kokonaishehtaarimäärää 
käyttää liitteessä X esitettyjä muunto- ja/tai 
painokertoimia. Jos jäsenvaltio päättää 
pitää ekologisena alana 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan i alakohdassa 
tarkoitettua alaa tai mitä tahansa muuta 
alaa, johon sovelletaan painokerrointa, 
joka on alle 1, liitteessä X esitettyjen 
painokertoimien käyttö on pakollista.

”3. Hallinnon yksinkertaistamiseksi ja 
2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
lueteltujen maan kasvukuntoa ylläpitävän 
viljelyn infrastruktuurin tyyppien 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi sekä 
niiden mittaamisen helpottamiseksi 
jäsenvaltiot voivat laskiessaan tilan sen 
alueen kokonaishehtaarimäärää, jolla 
maan kasvukuntoa ylläpitävän viljelyn 
infrastruktuuri sijaitsee, käyttää 
liitteessä X esitettyjä muunto- ja/tai 
painokertoimia.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 417
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 12 g alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
46 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(12 g) Poistetaan 46 artiklan 4 kohta.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 418
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 12 h alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
46 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12 h) Poistetaan 46 artiklan 5 kohta.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 419
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 12 i alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
46 artikla – 8 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(12 i) Korvataan 46 artiklan 8 kohta 
seuraavasti:

8. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 2 kohdassa tarkoitetuista 
päätöksistä viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2014 ja 3, 5, 6 tai 7 kohdassa tarkoitetuista 
päätöksistä viimeistään hakemustaan 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta.

”8. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 2 kohdassa tarkoitetuista 
päätöksistä viimeistään 1 päivänä 
lokakuuta 2020 ja 3, 5, 6 tai 7 kohdassa 
tarkoitetuista päätöksistä viimeistään 
hakemustaan edeltävän vuoden 1 päivänä 
lokakuuta.”

Or. fr



PE648.384v01-00 72/126 AM\1199800FI.docx

FI

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 420
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 12 j alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
46 artikla – 9 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(12 j) Korvataan 46 artiklan 9 kohta 
seuraavasti:

9. Siirretään komissiolle valta antaa 70 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat

”9. Siirretään komissiolle valta antaa 70 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat

a) lisäperusteita tämän artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen alatyyppien 
määrittämiseksi ekologiseksi alaksi;

a) 6 kohdassa tarkoitettua 
täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen 
vahvistamista, mukaan lukien 
täytäntöönpanolle asetettavat 
vähimmäisvaatimukset;

b) muiden alatyyppien lisäämistä 2 
kohdassa tarkoitettuihin ekologisen alan 
tyyppeihin, jotka voidaan ottaa huomioon 
kohdassa 1 tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi;

b) sellaisten puitteiden vahvistamista, 
joiden perusteella jäsenvaltiot 
määrittelevät perusteet, jotka tilojen on 
täytettävä, jotta niiden voidaan katsoa 
olevan lähellä toisiaan 6 kohdan 
soveltamiseksi;

c) liitteen X mukauttamista 3 kohdassa 
tarkoitettujen muunto- ja painokertoimien 
vahvistamiseksi ja komission tämän 
kohdan a ja b alakohdan mukaisesti 
määrittelemien perusteiden ja/tai 
aluetyyppien huomioon ottamiseksi;

c) niiden menetelmien vahvistamista, 
joilla määritetään 7 kohdassa tarkoitettu 
metsän osuus kokonaismaapinta-alasta 
sekä metsän ja maatalousmaan välinen 
suhde.”

d) 5 ja 6 kohdassa tarkoitettua 
täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen 
vahvistamista, mukaan lukien 
täytäntöönpanolle asetettavat 
vähimmäisvaatimukset;
e) sellaisten puitteiden vahvistamista, 
joiden perusteella jäsenvaltiot 
määrittelevät perusteet, jotka tilojen on 
täytettävä, jotta niiden voidaan katsoa 
olevan lähellä toisiaan 6 kohdan 
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soveltamiseksi;
f) niiden menetelmien vahvistamista, 
joilla määritetään 7 kohdassa tarkoitettu 
metsän osuus kokonaismaapinta-alasta 
sekä metsän ja maatalousmaan välinen 
suhde.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 421
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 12 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
47 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(12 b) Korvataan 47 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä luvussa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen 30 
prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.

”1. Ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisten maatalouskäytäntöjen tuen 
rahoittamiseksi jäsenvaltion on käytettävä 
30 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä, ja ne 
voivat käyttää enintään kolme prosenttia 
tästä enimmäismäärästä 43 artiklan 
4 a kohdassa tarkoitetun 
hiilineutraaliuden tavoitteen mukaisten 
käytäntöjen tuen rahoittamiseen.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Perustelu

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää kiireellisiä toimenpiteitä unionille vihreän kehityksen 
ohjelmassa asetettujen sitoumusten saavuttamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi edelleen hiilineutraaliuden suuntaan. Näin ollen tarkistuksella pyritään 
tekemään nykyisistä viherryttämistä koskevista säännöksistä kunnianhimoisempia ja 
parantamaan viljelijöiden tapaa hoitaa ja käyttää EU:n maita ja luonnonvaroja, sillä maa- ja 
metsätaloudella, joka kattaa yli 80 prosenttia EU:n maasta, voi olla ratkaiseva rooli tässä 
prosessissa, koska ne ovat ainoat alat, jotka pystyvät sitomaan hiilidioksidia ja tarjoamaan 
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erittäin tarpeellisia hiilinieluja.

Tarkistus 422
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
58 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Bulgaria: 649,45 euroa – Bulgaria: X* euroa

________________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella. 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 423
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
58 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kreikka: 234,18 euroa – Kreikka: X* euroa

________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)



AM\1199800FI.docx 75/126 PE648.384v01-00

FI

Tarkistus 424
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
58 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Espanja: 362,15 euroa – Espanja: X* euroa

______________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 425
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
58 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Portugali: 228,00 euroa. – Portugali: X* euroa.

___________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 426
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
58 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Bulgaria: 624,11 euroa – Bulgaria: X* euroa

___________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 427
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
58 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kreikka: 225,04 euroa – Kreikka: X* euroa

_____________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 428
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
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Asetus (EU) N:o 1307/2013
58 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Espanja: 348,03 euroa – Espanja: X* euroa

_______________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 429
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
58 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Portugali: 219,09 euroa. – Portugali: X* euroa.

_________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 430
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
61 artikla – 1 kohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

(13 a) Korvataan 61 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Jäsenvaltiot voivat perustaa tässä 
osastossa vahvistettujen edellytysten 
mukaisen järjestelmän pienviljelijöitä 
varten, jäljempänä 
’pienviljelijäjärjestelmä’. Viljelijät, joilla 
vuonna 2015 on omistettuja tai vuokrattuja 
tukioikeuksia, tai 36 artiklaa soveltavissa 
jäsenvaltioissa viljelijät, jotka hakevat 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmään, ja 
jotka täyttävät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voivat 
hakea pienviljelijäjärjestelmään.

”1. Jäsenvaltioiden on perustettava tässä 
osastossa vahvistettujen edellytysten 
mukainen järjestelmä pienviljelijöitä 
varten, jäljempänä 
’pienviljelijäjärjestelmä’. Viljelijät, joilla 
vuonna 2015 on omistettuja tai vuokrattuja 
tukioikeuksia, tai 36 artiklaa soveltavissa 
jäsenvaltioissa viljelijät, jotka hakevat 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmään, ja 
jotka täyttävät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voivat 
hakea pienviljelijäjärjestelmään.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 431
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 13 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
63 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

(13 b). Korvataan 63 artikla seuraavasti:
63 artikla ”63 artikla

Tuen määrä Tuen määrä

1. Jäsenvaltion on vahvistettava kunkin 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvan 
viljelijän vuotuisen tuen määrä jollekin 
seuraavista tasoista:

Jäsenvaltion on vahvistettava kunkin 
pienviljelijäjärjestelmään osallistuvan 
viljelijän vuotuisen tuen määrä tasolle, 
joka on vähintään 500 euroa ja enintään 
5 000 euroa.”

a) määrä, joka ei ylitä 25:tä prosenttia 
tuensaajakohtaisesta kansallisesta 
keskituesta, joka jäsenvaltion on 
vahvistettava liitteessä II 
kalenterivuodelle 2019 vahvistetun 
kansallisen enimmäismäärän ja 33 
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artiklan 1 kohdan tai 36 artiklan 2 
kohdan mukaisesti tukikelpoisia 
hehtaareita vuonna 2015 ilmoittaneiden 
viljelijöiden lukumäärän perusteella;
b) määrä, joka vastaa hehtaarikohtaista 
kansallista keskitukea kerrottuna 
hehtaarien lukumäärää vastaavalla 
jäsenvaltioiden vahvistamalla luvulla, 
joka voi olla enintään viisi. 
Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
hehtaarikohtainen kansallinen keskituki 
liitteessä II kalenterivuodelle 2019 
vahvistetun kansallisen enimmäismäärän 
ja 33 artiklan 1 kohdan tai 36 artiklan 
2 kohdan mukaisesti ilmoitettujen 
vuoden 2015 tukikelpoisten hehtaarien 
lukumäärän perusteella.
Ensimmäisen alakohdan a tai 
b alakohdassa tarkoitettu määrä ei saa 
olla pienempi kuin 500 euroa eikä 
suurempi kuin 1 250 euroa.
Jos ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdan soveltamisesta johtuva 
määrä on pienempi kuin 500 euroa tai 
suurempi kuin 1 250 euroa, se on 
pyöristettävä ylös- tai alaspäin kyseiseen 
vähimmäis- tai enimmäismäärään.
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää 
myöntää järjestelmään osallistuville 
viljelijöille
a) määrän, joka on yhtä suuri kuin 
viljelijälle myönnettävien suorien tukien 
arvo yhteensä, tai
b) määrän, joka on yhtä suuri kuin 
viljelijälle III ja IV osaston mukaisesti 
vuonna 2015 myönnettävien suorien 
tukien arvo yhteensä ja jota jäsenvaltiot 
voivat myöhempinä vuosina mukauttaa 
ottaakseen samassa suhteessa huomioon 
liitteessä II vahvistetun kansallisen 
enimmäismäärän muutokset.
Ensimmäisen alakohdan a tai 
b alakohdassa tarkoitettu määrä ei saa 
olla suurempi kuin jäsenvaltion 
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vahvistama 500–1250 euroa.
Jos ensimmäisen alakohdan a tai b 
alakohdan soveltamisen johdosta tuen 
määrä on pienempi kuin 500 euroa, 
kyseinen jäsenvaltio voi päättää pyöristää 
tämän määrän 500 euroon.
3. Poiketen siitä mitä 1 ja 2 kohdassa 
säädetään, näissä kohdissa tarkoitettu 
määrä voidaan Kroatiassa, Kyproksessa, 
Maltassa ja Sloveniassa vahvistaa 
pienemmäksi kuin 500 euroa, mutta ei 
kuitenkaan pienemmäksi kuin 200 euroa 
tai Maltan osalta pienemmäksi kuin 
50 euroa.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Tarkistus 432
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
29 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 11 098 000 euroa Kreikan osalta; a) X* euroa Kreikan osalta;

______________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=FI)

Tarkistus 433
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
29 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 576 000 euroa Ranskan osalta; b) X* euroa Ranskan osalta;

_____________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=FI)

Tarkistus 434
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
29 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 35 991 000 euroa Italian osalta. c) X* euroa Italian osalta.

___________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=FI)

Tarkistus 435
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Asetus (EU) N:o 1308/2013
29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 10 666 000 euroa Kreikan osalta; a) X* euroa Kreikan osalta;

_____________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=FI)

Tarkistus 436
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 554 000 euroa Ranskan osalta; b) X* euroa Ranskan osalta;

________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=FI)

Tarkistus 437
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) 34 590 000 euroa Italian osalta. c) X* euroa Italian osalta.

____________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=FI)

Tarkistus 438
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
58 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitus 1 kohdassa säädettyyn 
tuottajaorganisaatioille maksettavaan 
tukeen on Saksan osalta 2 277 000 euroa 
vuonna 2020.

Unionin rahoitus 1 kohdassa säädettyyn 
tuottajaorganisaatioille maksettavaan 
tukeen on Saksan osalta X* euroa vuonna 
2020.

__________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=FI)

Tarkistus 439
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
58 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitus 1 kohdassa säädettyyn 
tuottajaorganisaatioille maksettavaan 
tukeen on Saksan osalta 2 188 000 euroa 
vuonna 2021.

Unionin rahoitus 1 kohdassa säädettyyn 
tuottajaorganisaatioille maksettavaan 
tukeen on Saksan osalta X* euroa vuonna 
2021.

_________________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=FI)

Tarkistus 440
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
68 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 68 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Istutusoikeudet, jotka on myönnetty 
tuottajille ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 85 
h artiklan, 85 i artiklan tai 85 k artiklan 
mukaisesti ja joita kyseiset tuottajat eivät 
vielä ole käyttäneet mutta jotka ovat 
edelleen voimassa mainittuna päivänä, 
voidaan muuntaa tämän luvun nojalla 
luviksi 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen. 
Tällainen muuntaminen tehdään kyseisten 
tuottajien ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
esittämän pyynnön perusteella. Jäsenvaltiot 
voivat päättää, että tuottajien sallitaan 
esittää kyseinen pyyntö oikeuksien 
muuntamisesta luviksi 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka.

”1. Istutusoikeudet, jotka on myönnetty 
tuottajille ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 85 
h artiklan, 85 i artiklan tai 85 k artiklan 
mukaisesti ja joita kyseiset tuottajat eivät 
vielä ole käyttäneet mutta jotka ovat 
edelleen voimassa mainittuna päivänä, 
voidaan muuntaa tämän luvun nojalla 
luviksi 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen. 
Tällainen muuntaminen tehdään kyseisten 
tuottajien ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
esittämän pyynnön perusteella. Jäsenvaltiot 
voivat päättää, että tuottajien sallitaan 
esittää kyseinen pyyntö oikeuksien 
muuntamisesta luviksi 31 päivään 
joulukuuta 2024 saakka.”

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
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20190101&from=EN)

Perustelu

Tämä mahdollisuus on tärkeä toimenpide, joka takaa niille viininviljelijöille, jotka aikovat 
vahvistaa ja järkeistää viinintuotantokykyään, enemmän aikaa käyttää istutusoikeuksiaan.

Tarkistus 441
Nicola Procaccini

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
68 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 68 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Istutusoikeudet, jotka on myönnetty 
tuottajille ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 85 h 
artiklan, 85 i artiklan tai 85 k artiklan 
mukaisesti ja joita kyseiset tuottajat eivät 
vielä ole käyttäneet mutta jotka ovat 
edelleen voimassa mainittuna päivänä, 
voidaan muuntaa tämän luvun nojalla 
luviksi 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen. 
Tällainen muuntaminen tehdään kyseisten 
tuottajien ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
esittämän pyynnön perusteella. Jäsenvaltiot 
voivat päättää, että tuottajien sallitaan 
esittää kyseinen pyyntö oikeuksien 
muuntamisesta luviksi 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka.

”1. Istutusoikeudet, jotka on myönnetty 
tuottajille ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 85 h 
artiklan, 85 i artiklan tai 85 k artiklan 
mukaisesti ja joita kyseiset tuottajat eivät 
vielä ole käyttäneet mutta jotka ovat 
edelleen voimassa mainittuna päivänä, 
voidaan muuntaa tämän luvun nojalla 
luviksi 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen. 
Tällainen muuntaminen tehdään kyseisten 
tuottajien ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
esittämän pyynnön perusteella. Jäsenvaltiot 
voivat päättää, että tuottajien sallitaan 
esittää kyseinen pyyntö oikeuksien 
muuntamisesta luviksi 31 päivään 
joulukuuta 2027 saakka.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=FI)

Perustelu

Mahdollisuutta muuttaa istutusoikeudet luviksi olisi jatkettava, jotta voidaan turvata nykyinen 
viininviljelypotentiaali ja varmistaa sen täysimääräinen hyödyntäminen.
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Tarkistus 442
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
68 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 68 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Istutusoikeudet, jotka on myönnetty 
tuottajille ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 85 
h artiklan, 85 i artiklan tai 85 k artiklan 
mukaisesti ja joita kyseiset tuottajat eivät 
vielä ole käyttäneet mutta jotka ovat 
edelleen voimassa mainittuna päivänä, 
voidaan muuntaa tämän luvun nojalla 
luviksi 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen. 
Tällainen muuntaminen tehdään kyseisten 
tuottajien ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
esittämän pyynnön perusteella. Jäsenvaltiot 
voivat päättää, että tuottajien sallitaan 
esittää kyseinen pyyntö oikeuksien 
muuntamisesta luviksi 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka.

”1. Istutusoikeudet, jotka on myönnetty 
tuottajille ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 85 
h artiklan, 85 i artiklan tai 85 k artiklan 
mukaisesti ja joita kyseiset tuottajat eivät 
vielä ole käyttäneet mutta jotka ovat 
edelleen voimassa mainittuna päivänä, 
voidaan muuntaa tämän luvun nojalla 
luviksi 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen. 
Tällainen muuntaminen tehdään kyseisten 
tuottajien ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
esittämän pyynnön perusteella. Jäsenvaltiot 
voivat päättää, että tuottajien sallitaan 
esittää kyseinen pyyntö oikeuksien 
muuntamisesta luviksi 31 päivään 
joulukuuta 2027 saakka.”

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Perustelu

Ehdotetaan, että laajennetaan mahdollisuutta muuttaa istutusoikeudet oikeuksiksi turvata 
nykyinen viinintuotantokyky ja taata sen täysimääräinen hyödyntäminen.

Tarkistus 443
Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, Pina Picierno

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
68 artikla – 1 kohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

(2 b) Korvataan 68 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Istutusoikeudet, jotka on myönnetty 
tuottajille ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 85 
h artiklan, 85 i artiklan tai 85 k artiklan 
mukaisesti ja joita kyseiset tuottajat eivät 
vielä ole käyttäneet mutta jotka ovat 
edelleen voimassa mainittuna päivänä, 
voidaan muuntaa tämän luvun nojalla 
luviksi 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen. 
Tällainen muuntaminen tehdään kyseisten 
tuottajien ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
esittämän pyynnön perusteella. Jäsenvaltiot 
voivat päättää, että tuottajien sallitaan 
esittää kyseinen pyyntö oikeuksien 
muuntamisesta luviksi 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka.

”1. Istutusoikeudet, jotka on myönnetty 
tuottajille ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 85 
h artiklan, 85 i artiklan tai 85 k artiklan 
mukaisesti ja joita kyseiset tuottajat eivät 
vielä ole käyttäneet mutta jotka ovat 
edelleen voimassa mainittuna päivänä, 
voidaan muuntaa tämän luvun nojalla 
luviksi 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen. 
Tällainen muuntaminen tehdään kyseisten 
tuottajien ennen 31 päivää joulukuuta 2015 
esittämän pyynnön perusteella. Jäsenvaltiot 
voivat päättää, että tuottajien sallitaan 
esittää kyseinen pyyntö oikeuksien 
muuntamisesta luviksi 31 päivään 
joulukuuta 2027 saakka.”

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan, että jäsenvaltioille annetaan entistä enemmän joustovaraa ennen 
31. joulukuuta 2015 myönnettyjen ja vielä voimassa olevien viiniköynnösten istutusoikeuksien 
hallinnassa. Tämä mahdollisuus on tärkeä siirtymätoimenpide, joka takaa niille 
viininviljelijöille, jotka aikovat vahvistaa ja järkeistää viinintuotantokykyään, enemmän aikaa 
käyttää istutusoikeuksiaan.

Tarkistus 444
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
68 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 68 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
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2. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
myönnettyjen lupien voimassaoloaika on 
sama kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
istutusoikeuksien voimassaoloaika. Jos 
näitä lupia ei käytetä, ne lakkaavat 
olemasta voimassa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2018 tai viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2023, jos jäsenvaltiot ovat 
tehneet 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetun päätöksen.

”2. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
myönnettyjen lupien voimassaoloaika on 
sama kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
istutusoikeuksien voimassaoloaika. Jos 
näitä lupia ei käytetä, ne lakkaavat 
olemasta voimassa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2018 tai viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2027, jos jäsenvaltiot ovat 
tehneet 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetun päätöksen.”

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Perustelu

Tämä mahdollisuus on tärkeä toimenpide, joka takaa niille viininviljelijöille, jotka aikovat 
vahvistaa ja järkeistää viinintuotantokykyään, enemmän aikaa käyttää istutusoikeuksiaan.

Tarkistus 445
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
68 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(2 b) Korvataan 68 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
myönnettyjen lupien voimassaoloaika on 
sama kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
istutusoikeuksien voimassaoloaika. Jos 
näitä lupia ei käytetä, ne lakkaavat 
olemasta voimassa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2018 tai viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2023, jos jäsenvaltiot ovat 
tehneet 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetun päätöksen.

”2. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
myönnettyjen lupien voimassaoloaika on 
sama kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
istutusoikeuksien voimassaoloaika. Jos 
näitä lupia ei käytetä, ne lakkaavat 
olemasta voimassa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2018 tai viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2030, jos jäsenvaltiot ovat 
tehneet 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetun päätöksen.”

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)
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Perustelu

Ehdotetaan, että laajennetaan mahdollisuutta muuttaa istutusoikeudet oikeuksiksi turvata 
nykyinen viinintuotantokyky ja taata sen täysimääräinen hyödyntäminen.

Tarkistus 446
Nicola Procaccini

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
68 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(2 b) Korvataan 68 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
myönnettyjen lupien voimassaoloaika on 
sama kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
istutusoikeuksien voimassaoloaika. Jos 
näitä lupia ei käytetä, ne lakkaavat 
olemasta voimassa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2018 tai viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2023, jos jäsenvaltiot ovat 
tehneet 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetun päätöksen.

”2. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
myönnettyjen lupien voimassaoloaika on 
sama kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
istutusoikeuksien voimassaoloaika. Jos 
näitä lupia ei käytetä, ne lakkaavat 
olemasta voimassa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2018 tai viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2030, jos jäsenvaltiot ovat 
tehneet 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetun päätöksen.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=FI)

Perustelu

Mahdollisuutta muuttaa istutusoikeudet luviksi olisi jatkettava, jotta voidaan turvata nykyinen 
viininviljelypotentiaali ja varmistaa sen täysimääräinen hyödyntäminen.

Tarkistus 447
Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, Pina Picierno

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
68 artikla – 2 kohta



PE648.384v01-00 90/126 AM\1199800FI.docx

FI

Nykyinen teksti Tarkistus

(2 b) Korvataan 68 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
myönnettyjen lupien voimassaoloaika on 
sama kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
istutusoikeuksien voimassaoloaika. Jos 
näitä lupia ei käytetä, ne lakkaavat 
olemasta voimassa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2018 tai viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2023, jos jäsenvaltiot ovat 
tehneet 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetun päätöksen.

”2. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
myönnettyjen lupien voimassaoloaika on 
sama kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
istutusoikeuksien voimassaoloaika. Jos 
näitä lupia ei käytetä, ne lakkaavat 
olemasta voimassa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2018 tai viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2030, jos jäsenvaltiot ovat 
tehneet 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetun päätöksen.”

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan, että jäsenvaltioille annetaan entistä enemmän joustovaraa ennen 
31. joulukuuta 2015 ja vielä voimassa olevien viiniköynnösten istutusoikeuksien hallinnassa. 
Tämä mahdollisuus on tärkeä siirtymätoimenpide, joka takaa niille viininviljelijöille, jotka 
aikovat vahvistaa ja järkeistää viinintuotantokykyään, enemmän aikaa käyttää 
istutusoikeuksiaan.

Tarkistus 448
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
154 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Lisätään 154 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. Jäsenvaltiot voivat tunnustaa 
tuottajaorganisaatioksi asetuksen (EU) 
N:o 1151/2012 3 ja 45 artiklassa 
tarkoitetun tuottajaryhmän. Tällaisissa 
tapauksissa ”talousalue” on eritelmässä 
vahvistettu maantieteellinen alue.”
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=FI)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään nimenomaisesti antamaan maantieteellisten merkintöjen tuottajien 
ryhmille mahdollisuus saada jäsenvaltioiden hyväksyntä tuottajaorganisaatioina, kun ne 
täyttävät kaikki asetuksen (EU) N:o 1308/2013 152 artiklassa säädetyt edellytykset ottaen 
huomioon niiden yhdensuuntaiset tavoitteet.

Tarkistus 449
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Robert 
Hajšel

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
167 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 d) Lisätään II osaston III luvun 4 
jaksoon artikla seuraavasti:
”167 a artikla
Kaupan pitämistä koskevat säännöt 
oliiviöljyn yhteismarkkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi ja vakauttamiseksi
1. Oliiviöljyalan yhteismarkkinoiden 
toiminnan tehostamiseksi ja 
vakauttamiseksi tuottajajäsenvaltiot voivat 
säätää kaupan pitämistä koskevia 
sääntöjä tarjonnan sääntelemiseksi. 
Näiden sääntöjen tulee olla tavoitteeseen 
nähden oikeasuhtaisia eivätkä ne saa
a) liittyä mihinkään liiketoimeen 
asianomaisen tuotteen ensimmäisen 
markkinoille saattamisen jälkeen;
b) sallia hintojen edes ohjeellista 
vahvistamista tai suosittamista;
c) johtaa siihen, että tuotoksesta ei ole 
käytettävissä suurta osaa, joka muussa 
tapauksessa olisi käytettävissä.
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2. Edellä 1 kohdassa esitetyt säännöt on 
saatettava laajalti toimijoiden tietoon 
julkaisemalla ne kokonaisuudessaan 
asianomaisen jäsenvaltion virallisessa 
lehdessä.
3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle tämän artiklan mukaisesti 
tehdyistä päätöksistä.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=FI)

Perustelu

Lisätään uusi artikla, jonka tarkoituksena on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 167 artiklassa 
säädettyä viinialan mekanismia vastaavan mekanismin soveltaminen oliiviöljyalaan, mikä 
mahdollistaisi alan erityistarpeisiin vastaamisen parantamalla sen kykyä itsesääntelyyn.

Tarkistus 450
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
211 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 211 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, ja jotta tulojen heilahtelun 
vaikutuksia voitaisiin lieventää 
kannustamalla viljelijöitä säästämään 
hyvinä vuosina huonoja vuosia varten, 
SEUT-sopimuksen 107, 108 ja 
109 artiklaa ei sovelleta kansallisiin 
verotuksellisiin toimenpiteisiin, joiden 
nojalla jäsenvaltiot päättävät poiketa 
yleisistä verosäännöistä sallimalla 
viljelijöihin sovellettavan tuloverokannan, 
joka lasketaan monivuotisen kauden 
perusteella, myös verokannan osittaisella 
siirtämisellä, osittaisella lykkäämisellä tai 
sallimalla erityiselle maatalouden 
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säästötilille sijoitettujen määrien 
poissulkeminen.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=FI)

Perustelu

Jotta viljelijöitä voitaisiin auttaa selviämään tulojen heilahtelusta, jäsenvaltiot voivat 
mukauttaa kansallisia verotuksellisia toimenpiteitään siten, että ne sallivat monivuotisen 
kauden tai erityisille säästötileille sijoitettujen määrien väliaikaisen poissulkemisen. Näihin 
toimenpiteisiin ei pitäisi soveltaa valtiontukilainsäädäntöä.

Tarkistus 451
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
Liite VIII – I osa – D kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään liitteessä VIII olevaan 
I osaan D kohta seuraavasti:
“Poiketen siitä, mitä 1 ja 3 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
erityistapauksissa ja yhdenmukaisten 
tuotanto- ja ympäristöominaisuuksien 
vallitessa hyväksyä, että B ja C jaksossa 
tarkoitetut toimenpiteet suoritetaan 
viininviljelyvyöhykkeellä, jonka vieressä 
sijaitsevalla vyöhykkeellä tuoreet rypäleet 
on korjattu.”

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Tarkistus 452
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
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Asetus (EU) N:o 1308/2013
Liite VIII – I osa – D kohta – 7 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Lisätään liitteessä VIII olevaan 
I osaan D kohta seuraavasti:
“Viininviljelyalueilla, joiden rajalla 
sijaitsee kaksi viininviljelyvyöhykettä, ja 
yhdenmukaisten tuotanto- ja 
ympäristöominaisuuksien vallitessa, 
jäsenvaltiot voivat poiketen siitä, mitä 1 ja 
3 kohdassa säädetään, hyväksyä, että B ja 
C jaksossa tarkoitetut toimenpiteet 
suoritetaan viininviljelyvyöhykkeellä, 
jonka vieressä sijaitsevalla vyöhykkeellä 
tuoreet rypäleet on korjattu.”

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Tarkistus 453
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 228/2013
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään artikla seuraavasti:
”22 a artikla – Toimialakohtaiset 
sopimukset
1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 164 ja 165 artiklassa 
säädetään, jos asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 157 artiklan mukaisesti 
hyväksytty toimialakohtainen 
organisaatio, joka toimii syrjäisimmällä 
alueella ja jota pidetään tuotannon tai 
kaupan tai yhden tai useamman tietyn 
tuotteen muutoksen edustajana, 
asianomainen jäsenvaltio voi tämän 
organisaation hakemuksesta saattaa 
pakolliseksi yhden vuoden pituiseksi 
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kaudeksi, joka voidaan uusia, sopimuksia, 
päätöksiä tai yhdenmukaistettuja 
menettelytapoja, jotka tämä organisaatio 
on tehnyt, toisille yksittäisille tai muille 
toimijoille, jotka toimivat kyseisellä 
syrjäisimmällä alueella ja jotka eivät ole 
tämän organisaation jäseniä.
2. Jos hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation sääntöjen soveltamisalaa 
laajennetaan 1 kohdan nojalla ja näiden 
sääntöjen kattamilla toiminnoilla on 
yleistä taloudellista merkitystä talouden 
toimijoille, joiden toiminnot liittyvät 
tuotteisiin, jotka on tarkoitettu 
yksinomaan saman syrjäisimmän alueen 
paikallisille markkinoille, jäsenvaltio voi 
päättää asianomaisia toimijoita 
kuultuaan, että yksittäiset talouden 
toimijat tai toimijaryhmittymät, jotka eivät 
ole organisaation jäseniä mutta toimivat 
kyseisillä markkinoilla, ovat velvollisia 
maksamaan organisaatiolle jäsenten 
maksamat maksuosuudet kokonaan tai 
osittain, sikäli kuin jälkimmäisten on 
tarkoitus kattaa asianomaisten 
toimintojen suorat kustannukset.
3. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 
sopimuksista, joiden soveltamisalaa 
laajennetaan tämän artiklan nojalla.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Toimialakohtaisten sääntöjen laajentaminen on mukautettava toimialojen tilanteeseen 
syrjäisimmillä alueilla, joiden markkinat ovat erityisen alttiita hintojen ja tuonnin 
heilahtelulle, joka voi heikentää paikallista tuotantoa. Toimialakohtaisissa organisaatioissa 
toteutetaan tiedonkeruu- tai tiedonjakelutoimia, ja jäsenvaltion olisi voitava laajentaa 
sopimusten mukaisesti kerättyjä maksuja koskemaan kaikkia paikallismarkkinoille saatettuja 
maataloustuotteita niiden alkuperästä riippumatta.

Tarkistus 454
Álvaro Amaro
EPP-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset departementit: 
267 580 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset departementit: 
278 410 000 euroa,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Tarkistus 455
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 267 580 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 278 410 000 euroa,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tällä tarkistuksella pidetään voimassa tämän asetuksen nykyiset rahoitussäännökset

Tarkistus 456
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 267 580 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 278 410 000 euroa,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään säilyttämään tuen määrä nykyisellä tasolla. Samalla muistutetaan, 
että edellisellä toimikaudella maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta äänesti 
tuen määrän säilyttämisen puolesta. Myös komission jäsen Hogan oli luvannut säilyttää tuen 
nykyisellä tasolla.

Tarkistus 457
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 267 580 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 278 410 000 euroa,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

POSEI-ohjelma on olennaisen tärkeä vastattaessa SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 
määriteltyihin syrjäisimpien alueiden maantieteelliseen sijaintiin liittyviin erityishaasteisiin. 
Määrärahat olisi säilytettävä vähintään asetuksessa (EU) N:o 228/2013 säädetyillä tasoilla. 
Tällä tarkistuksella pidetään voimassa nykyiset rahoitussäännökset.

Tarkistus 458
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 267 580 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 278 410 000 euroa,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään palauttamaan POSEI-ohjelman kehyksessä Ranskan merentakaisille 
departementeille myönnetyt määrät monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – 
parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi – 14 päivänä marraskuuta 2018 
annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman ja komission puheenjohtajan Jean-Claude 
Junckerin Cayennessa 27 päivänä lokakuuta 2017 antamien sitoumusten mukaisesti.

Tarkistus 459
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 267 580 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: X* euroa,

________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Tarkistus 460
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 102 080 000 
euroa,

– Azorit ja Madeira: 106 210 000 
euroa,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tällä tarkistuksella pidetään voimassa tämän asetuksen nykyiset rahoitussäännökset

Tarkistus 461
Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 102 080 000 euroa, – Azorit ja Madeira: 106 210 000 euroa,
Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Tarkistus 462
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 102 080 000 – Azorit ja Madeira: 106 210 000 
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euroa, euroa,
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

POSEI-ohjelma on olennaisen tärkeä vastattaessa SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 
määriteltyihin syrjäisimpien alueiden maantieteelliseen sijaintiin liittyviin erityishaasteisiin. 
Määrärahat olisi säilytettävä vähintään asetuksessa (EU) N:o 228/2013 säädetyillä tasoilla. 
Tällä tarkistuksella pidetään voimassa nykyiset rahoitussäännökset.

Tarkistus 463
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 102 080 000 
euroa,

– Azorit ja Madeira: 106 210 000 
euroa,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään säilyttämään tuen määrä nykyisellä tasolla. Samalla muistutetaan, 
että edellisellä toimikaudella maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta äänesti 
tuen määrän säilyttämisen puolesta. Myös komission jäsen Hogan oli luvannut säilyttää tuen 
nykyisellä tasolla.

Tarkistus 464
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 102 080 000 
euroa,

– Azorit ja Madeira: 106 210 000 
euroa,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään palauttamaan POSEI-ohjelman kehyksessä Azoreille ja Madeiralle 
myönnetyt määrät monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi – 14 päivänä marraskuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman ja komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 
Cayennessa 27 päivänä lokakuuta 2017 antamien sitoumusten mukaisesti.

Tarkistus 465
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 102 080 000 
euroa,

– Azorit ja Madeira: X* euroa,

___________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Tarkistus 466
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kanariansaaret: 257 970 000 euroa. – Kanariansaaret: 268 420 000 euroa.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään säilyttämään tuen määrä nykyisellä tasolla. Samalla muistutetaan, 
että edellisellä toimikaudella maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta äänesti 
tuen määrän säilyttämisen puolesta. Myös komission jäsen Hogan oli luvannut säilyttää tuen 
nykyisellä tasolla.

Tarkistus 467
Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kanariansaaret: 257 970 000 euroa. – Kanariansaaret: 268 420 000 euroa.
Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Tarkistus 468
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kanariansaaret: 257 970 000 euroa. – Kanariansaaret: 268 420 000 euroa.
Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

POSEI-ohjelma on olennaisen tärkeä vastattaessa SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 
määriteltyihin syrjäisimpien alueiden maantieteelliseen sijaintiin liittyviin erityishaasteisiin. 
Määrärahat olisi säilytettävä vähintään asetuksessa (EU) N:o 228/2013 säädetyillä tasoilla. 
Tällä tarkistuksella pidetään voimassa nykyiset rahoitussäännökset.

Tarkistus 469
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kanariansaaret: 257 970 000 euroa. – Kanariansaaret: 268 420 000 euroa.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tällä tarkistuksella pidetään voimassa tämän asetuksen nykyiset rahoitussäännökset.

Tarkistus 470
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kanariansaaret: 257 970 000 euroa. – Kanariansaaret: 268 420 000 euroa.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään palauttamaan POSEI-ohjelman kehyksessä Kanariansaarille 
myönnetyt määrät monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi – 14 päivänä marraskuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman ja komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 
Cayennessa 27 päivänä lokakuuta 2017 antamien sitoumusten mukaisesti.

Tarkistus 471
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kanariansaaret: 257 970 000 euroa. – Kanariansaaret: X* euroa.

__________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Tarkistus 472
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 25 900 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 35 000 000 euroa,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)
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Perustelu

Tarkistuksella lisätään Ranskan syrjäisimpien alueiden erityisten hankintajärjestelmien 
nykyistä rahoituksen enimmäismäärää. Tällä muutoksella ei ole vaikutusta ohjelman 
kokonaismäärärahoihin.

Tarkistus 473
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 25 900 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 35 000 000 euroa,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään palauttamaan POSEI-ohjelman kehyksessä myönnetyt määrät 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 14 päivänä marraskuuta 2018 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman ja komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 
Cayennessa 27 päivänä lokakuuta 2017 antamien sitoumusten mukaisesti. Lisäksi ehdotetaan, 
että vain Ranskan merentakaisten alueiden enimmäismäärää korotetaan erityisen 
hankintajärjestelmän osalta. Lisäyksellä pyritään vastaamaan eläinten ruokintaketjujen 
tarpeita koskeviin kasvuennusteisiin, eikä se johda POSEI-ohjelman kokonaismäärärahojen 
lisäämiseen.

Tarkistus 474
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset – Ranskan merentakaiset 
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departementit: 25 900 000 euroa, departementit: 35 000 000 euroa,
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään korottamaan niiden summien enimmäismäärää, joita voidaan käyttää 
erityisessä hankintajärjestelmässä, jotta voidaan vasta paikallisen eläintuotannon 
kasvuennusteisiin, Se ei johda POSEI-ohjelman kokonaismäärärahojen lisäämiseen eikä 
rahoituksen epäämiseen Espanjan ja Portugalin syrjäisimmiltä alueilta. Viime vuosina 
Ranskan merentakaisten departementtien eläintuotanto on kasvanut, mikä on myös lisännyt 
jonkin verran eläintuotannossa tarvittavan rehun tuontia. Erityisen hankintajärjestelmän 
enimmäismäärää korotetaan, jotta näiden rehujen tuonnin kustannuksia voidaan pienentää.

Tarkistus 475
Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset departementit: 
25 900 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset departementit: 
26 900 000 euroa,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Tarkistus 476
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 25 900 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 35 000 000 euroa,



AM\1199800FI.docx 107/126 PE648.384v01-00

FI

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tällä tarkistuksella lisätään Ranskan merentakaisten departementtien erityisten 
hankintajärjestelmien enimmäismäärää, eikä sillä lisätä POSEI-ohjelman 
kokonaismäärärahoja.

Tarkistus 477
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 25 900 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: X* euroa,

____________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Tarkistus 478
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 20 400 000 – Azorit ja Madeira: 21 200 000 
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euroa, euroa,
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tällä tarkistuksella pidetään voimassa tämän asetuksen erityisten hankintajärjestelmien 
enimmäismäärät.

Tarkistus 479
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 20 400 000 
euroa,

– Azorit ja Madeira: 21 200 000 
euroa,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään säilyttämään tuen määrä nykyisellä tasolla. Samalla muistutetaan, 
että edellisellä toimikaudella maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta äänesti 
tuen määrän säilyttämisen puolesta. Myös komission jäsen Hogan oli luvannut säilyttää tuen 
nykyisellä tasolla.

Tarkistus 480
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 20 400 000 – Azorit ja Madeira: 21 200 000 
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euroa, euroa,
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään palauttamaan POSEI-ohjelman kehyksessä Azoreille ja Madeiralle 
myönnetyt määrät monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi – 14 päivänä marraskuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman ja komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 
Cayennessa 27 päivänä lokakuuta 2017 antamien sitoumusten mukaisesti.

Tarkistus 481
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 20 400 000 
euroa,

– Azorit ja Madeira: 21 200 000 
euroa,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tarkistuksella pidetään voimassa erityisten hankintajärjestelmien nykyiset rahoituksen 
enimmäismäärät.

Tarkistus 482
Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 20 400 000 euroa, – Azorit ja Madeira: 21 200 000 euroa,
Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Tarkistus 483
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 20 400 000 
euroa,

– Azorit ja Madeira: X* euroa,

___________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Tarkistus 484
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kanariansaaret: 69 900 000 euroa. – Kanariansaaret: 72 700 000 euroa.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)



AM\1199800FI.docx 111/126 PE648.384v01-00

FI

Perustelu

Tarkistuksella pidetään voimassa erityisten hankintajärjestelmien nykyiset rahoituksen 
enimmäismäärät.

Tarkistus 485
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kanariansaaret: 69 900 000 euroa. – Kanariansaaret: 72 700 000 euroa.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään säilyttämään tuen määrä nykyisellä tasolla. Samalla muistutetaan, 
että edellisellä toimikaudella maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta äänesti 
tuen määrän säilyttämisen puolesta. Myös komission jäsen Hogan oli luvannut säilyttää tuen 
nykyisellä tasolla.

Tarkistus 486
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kanariansaaret: 69 900 000 euroa. – Kanariansaaret: 72 700 000 euroa.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)



PE648.384v01-00 112/126 AM\1199800FI.docx

FI

Perustelu

Tarkistuksella pyritään palauttamaan POSEI-ohjelman kehyksessä Kanariansaarille 
myönnetyt määrät monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi – 14 päivänä marraskuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman ja komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 
Cayennessa 27 päivänä lokakuuta 2017 antamien sitoumusten mukaisesti.

Tarkistus 487
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kanariansaaret: 69 900 000 euroa. – Kanariansaaret: 72 700 000 euroa.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Perustelu

Tällä tarkistuksella pidetään voimassa tämän asetuksen erityisten hankintajärjestelmien 
enimmäismäärät.

Tarkistus 488
Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kanariansaaret: 69 900 000 euroa. – Kanariansaaret: 72 700 000 euroa.
Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)
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Tarkistus 489
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 228/2013
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kanariansaaret: 69 900 000 euroa. – Kanariansaaret: X* euroa.

__________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Tarkistus 490
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 229/2013
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unioni rahoittaa III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä enintään 
23 000 000 eurolla vuodessa.

2. Unioni rahoittaa III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä enintään 
23 930 000 eurolla vuodessa.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Perustelu

Tällä tarkistuksella pidetään voimassa asetuksessa (EU) N:o 229/2013 säädetyt nykyiset 
rahoitussäännökset.

Tarkistus 491
Anne Sander
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 229/2013
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unioni rahoittaa III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä enintään 
23 000 000 eurolla vuodessa.

2. Unioni rahoittaa III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä enintään 
23 930 000 eurolla vuodessa.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään palauttamaan Egeanmeren pienille saarille myönnetyt määrät 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 14 päivänä marraskuuta 2018 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti.

Tarkistus 492
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 229/2013
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unioni rahoittaa III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä enintään 
23 000 000 eurolla vuodessa.

2. Unioni rahoittaa III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä enintään 
23 930 000 eurolla vuodessa.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Perustelu

Tällä tarkistuksella pidetään voimassa tämän asetuksen nykyiset menorajat.

Tarkistus 493
Álvaro Amaro
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 229/2013
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unioni rahoittaa III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä enintään 
23 000 000 eurolla vuodessa.

2. Unioni rahoittaa III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä enintään 
23 930 000 eurolla vuodessa.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Tarkistus 494
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 229/2013
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unioni rahoittaa III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä enintään 
23 000 000 eurolla vuodessa.

2. Unioni rahoittaa III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä enintään X* 
eurolla vuodessa.

___________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Tarkistus 495
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 229/2013
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä III luvussa tarkoitetun 
erityisen hankintajärjestelmän 
rahoittamiseen kohdistettava 
enimmäismäärä on 6 830 000 euroa.

3. Edellä III luvussa tarkoitetun 
erityisen hankintajärjestelmän 
rahoittamiseen kohdistettava 
enimmäismäärä on 7 110 000 euroa.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Perustelu

Tällä tarkistuksella pidetään voimassa tämän asetuksen nykyiset rahoitussäännökset.

Tarkistus 496
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 229/2013
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä III luvussa tarkoitetun 
erityisen hankintajärjestelmän 
rahoittamiseen kohdistettava 
enimmäismäärä on 6 830 000 euroa.

3. Edellä III luvussa tarkoitetun 
erityisen hankintajärjestelmän 
rahoittamiseen kohdistettava 
enimmäismäärä on 7 110 000 euroa.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Perustelu

Tarkistuksella pidetään voimassa erityisten hankintajärjestelmien nykyiset rahoituksen 
enimmäismäärät.

Tarkistus 497
Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 229/2013
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä III luvussa tarkoitetun 
erityisen hankintajärjestelmän 
rahoittamiseen kohdistettava 
enimmäismäärä on 6 830 000 euroa.

3. Edellä III luvussa tarkoitetun 
erityisen hankintajärjestelmän 
rahoittamiseen kohdistettava 
enimmäismäärä on 7 110 000 euroa.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Tarkistus 498
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 229/2013
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä III luvussa tarkoitetun 
erityisen hankintajärjestelmän 
rahoittamiseen kohdistettava 
enimmäismäärä on 6 830 000 euroa.

3. Edellä III luvussa tarkoitetun 
erityisen hankintajärjestelmän 
rahoittamiseen kohdistettava 
enimmäismäärä on 7 110 000 euroa.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään palauttamaan Egeanmeren pienille saarille myönnetyt määrät 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 14 päivänä marraskuuta 2018 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti.

Tarkistus 499
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 229/2013
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä III luvussa tarkoitetun 
erityisen hankintajärjestelmän 
rahoittamiseen kohdistettava 
enimmäismäärä on 6 830 000 euroa.

3. Edellä III luvussa tarkoitetun 
erityisen hankintajärjestelmän 
rahoittamiseen kohdistettava 
enimmäismäärä on X* euroa.

________

* Määrä lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Tarkistus 500
Bronis Ropė

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
Liite I – taulukko – sarake 2

Komission teksti

(euroa käypinä hintoina)

2021

Belgia 67 178 046

Bulgaria 281 711 396

Tšekki 258 773 203

Tanska 75 812 623

Saksa 989 924 996

Viro 87 875 887

Irlanti 264 670 951

Kreikka 509 591 606

Espanja 1 001 202 880

Ranska 1 209 259 199

Kroatia 281 341 503

Italia 1 270 310 371

Kypros 15 987 284
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Latvia 117 307 269

Liettua 195 182 517

Luxemburg 12 290 956

Unkari 416 202 472

Malta 12 207 322

Alankomaat 73 151 195

Itävalta 480 467 031

Puola 1 317 890 530

Portugali 493 214 858

Romania 965 503 339

Slovenia 102 248 788

Slovakia 227 682 721

Suomi 292 021 227

Ruotsi 211 550 876

EU yhteensä 11 230 561 046

Tekninen apu 28 146 770

Yhteensä 11 258 707 816

Tarkistus

(euroa käypinä hintoina)

Siirtymäkausi (vuosittain)*

Belgia X

Bulgaria X

Tšekki X

Tanska X

Saksa X

Viro X

Irlanti X

Kreikka X

Espanja X

Ranska X

Kroatia X
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Italia X

Kypros X

Latvia X

Liettua X

Luxemburg X

Unkari X

Malta X

Alankomaat X

Itävalta X

Puola X

Portugali X

Romania X

Slovenia X

Slovakia X

Suomi X

Ruotsi X

EU yhteensä X

Tekninen apu X

Yhteensä X

__________

* Määrät lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 501
Bronis Ropė

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
Liite II – taulukko – sarake 7 a

Komission teksti Tarkistus

2021 Siirtymäkausi (vuosittain)*
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485 604 X
773 772 X
838 844 X
846 125 X

4 823 108 X
167 722 X

1 163 938 X
1 856 029 X
4 710 172 X
7 147 787 X

344 340 X
3 560 186 X

46 750 X
299 634 X
510 820 X
32 131 X

1 219 770 X
4 507 X

703 870 X
664 820 X

2 972 978 X
584 650 X

1 856 173 X
129 053 X
383 806 X
506 000 X

672 761 X

____________

* Määrät lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en



PE648.384v01-00 122/126 AM\1199800FI.docx

FI

Tarkistus 502
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
Liite III – taulukko – rivi 1 – sarake 7 a

Komission teksti Tarkistus

2021 2021*

–––––––––––––––––
*Summat sisältävät sellaisiin edellisen 
viisivuotisen ohjelmakauden aikana 
toteutettuihin toimiin liittyvät menot, joita 
koskevia maksuja suoritetaan kuluvalla 
viisivuotisella ohjelmakaudella:

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Perustelu

On tärkeää, että ennen 16 päivää lokakuuta 2023 viinialan ohjelmissa tehtyjen sitoumusten 
maksamista voidaan jatkaa tämän päivämäärän jälkeen.

Tarkistus 503
Bronis Ropė

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
Liite III – taulukko– sarake 7 a

Komission teksti Tarkistus

2021 Siirtymäkausi (vuosittain)*
485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
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167,7 X
1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
506,0 X

672,8 X

______________

* Määrät lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 504
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
Liite IX a (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Lisätään asetukseen (EU) N:o 1307/2013 
seuraava liite:
”Liite IX a
Luettelo 43 artiklan 4 a kohdassa 
tarkoitetuista ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä
1) Anaerobinen mädätys
2) Lannoituksen parempi ajoitus
3) Nitrifikaation estoaineet
4) Täsmäviljely
5) Levitysmäärän hallintajärjestelmä
6) Palkokasvien osuuden kasvattaminen 
lyhytikäisellä nurmella
7) Riisitoimenpiteet
8) Eloperäisten maiden kesannointi
9) Niukka typensyöttö
10) Rehun lisäaineet suolistokäymisen 
metaanipäästöjen vähentämiseksi
11) Lypsylehmien maidontuotannon 
lisääminen geneettisten parannusten 
avulla
12) Märehtijöiden rehuhyötysuhteen 
parantaminen geneettisten parannusten 
avulla
13) Rehun lisäaineet suolistokäymisen 
metaanipäästöjen vähentämiseksi
14) Rokottaminen pötsin sisältämiä 
metanogeenisia bakteereja vastaan.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan käyttöön avoin luettelo teknisistä (eli tekniikkaan ja hoitoon 
perustuvista) päästövähennysvaihtoehdoista, joita EU:n viljelijät voisivat soveltaa yhteisen 
tutkimuskeskuksen raportin "The economic assessment of GHG mitigation policy options for 
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EU agriculture" 
(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101396/jrc101396_ecampa2_fi
nal_report.pdf) perusteella.

Tarkistus 505
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Liite III
Asetus (EU) N:o 1308/2013
Liite VI – otsikko

Komission teksti Tarkistus

44 ARTIKLAN 1 KOHDASSA 
TARKOITETUT TALOUSARVIORAJAT

44 ARTIKLAN 1 KOHDASSA 
TARKOITETUT 
TALOUSARVIORAJAT*

__________________
* Summat sisältävät myös sellaisiin 
edellisen viisivuotisen ohjelmakauden 
aikana toteutettuihin toimiin liittyvät 
menot, joita koskevia maksuja suoritetaan 
kuluvalla viisivuotisella ohjelmakaudella. 

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tämän asetuksen 7 artiklan 3 kohtaan esitetyn kansallisia 
viinialan ohjelmia koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 506
Bronis Ropė

Ehdotus asetukseksi
Liite III
Asetus (EU) N:o 1308/2013
Liite VI – taulukko – sarake 6

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 lähtien Vuodesta 2021 lähtien

25 721 X*
4 954 X
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37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
– –

27 970 X
– –

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

– –
_______________________
* Määrät lisätään vuosiksi 2021–2027 
sovittavan monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella.

Or. en


