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Tarkistus 1
Zbigniew Kuźmiuk

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että virhetaso oli 
olennainen menoaloilla, joiden riskit 
tilintarkastustuomioistuin oli todennut 
suuremmiksi, kuten maaseudun 
kehittäminen, markkinatoimenpiteet sekä 
ympäristö- ja ilmastotoimet; huomauttaa 
kuitenkin, että maaseudun kehittämisen 
alan virhetasossa (2,7 prosenttia) on 
tapahtunut huomattavaa parannusta 
aiempien vuosien tilanteeseen verrattuna; 
panee merkille, että suuririskiset menot 
koskivat pääasiassa kulujen korvaamiseen 
perustuvia maksuja esimerkiksi koheesion 
ja maaseudun kehittämisen aloilla, joilla 
jäsenvaltiot hallinnoivat unionin menoja; 
ymmärtää, että suuririskisiin menoihin 
sovelletaan usein monimutkaisia sääntöjä 
ja tukikelpoisuusperusteita;

2. panee merkille, että virhetaso oli 
olennainen menoaloilla, joiden riskit 
tilintarkastustuomioistuin oli todennut 
suuremmiksi, kuten maaseudun 
kehittäminen, markkinatoimenpiteet sekä 
ympäristö- ja ilmastotoimet; huomauttaa 
kuitenkin, että maaseudun kehittämisen 
alan virhetasossa (2,7 prosenttia) on 
tapahtunut huomattavaa parannusta 
aiempien vuosien tilanteeseen verrattuna; 
pitää myönteisenä vahvistusta, jonka 
mukaan yhdennetty hallinto- ja 
valvontajärjestelmä ja erityisesti 
viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä 
auttaa aktiivisesti varmistamaan, että 
suorien tukien virhetaso ei ole 
olennainen; panee merkille, että 
suuririskiset menot koskivat pääasiassa 
kulujen korvaamiseen perustuvia maksuja 
esimerkiksi koheesion ja maaseudun 
kehittämisen aloilla, joilla jäsenvaltiot 
hallinnoivat unionin menoja; ymmärtää, 
että suuririskisiin menoihin sovelletaan 
usein monimutkaisia sääntöjä ja 
tukikelpoisuusperusteita;

Or. pl

Tarkistus 2
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että virhetaso oli 
olennainen menoaloilla, joiden riskit 
tilintarkastustuomioistuin oli todennut 

2. panee merkille, että virhetaso oli 
olennainen menoaloilla, joiden riskit 
tilintarkastustuomioistuin oli todennut 
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suuremmiksi, kuten maaseudun 
kehittäminen, markkinatoimenpiteet sekä 
ympäristö- ja ilmastotoimet; huomauttaa 
kuitenkin, että maaseudun kehittämisen 
alan virhetasossa (2,7 prosenttia) on 
tapahtunut huomattavaa parannusta 
aiempien vuosien tilanteeseen verrattuna; 
panee merkille, että suuririskiset menot 
koskivat pääasiassa kulujen korvaamiseen 
perustuvia maksuja esimerkiksi koheesion 
ja maaseudun kehittämisen aloilla, joilla 
jäsenvaltiot hallinnoivat unionin menoja; 
ymmärtää, että suuririskisiin menoihin 
sovelletaan usein monimutkaisia sääntöjä 
ja tukikelpoisuusperusteita;

suuremmiksi, kuten maaseudun 
kehittäminen, markkinatoimenpiteet sekä 
ympäristö- ja ilmastotoimet; huomauttaa 
kuitenkin, että maaseudun kehittämisen 
alan virhetasossa (2,7 prosenttia) on 
tapahtunut huomattavaa parannusta 
aiempien vuosien tilanteeseen verrattuna; 
panee merkille, että suuririskiset menot 
koskivat pääasiassa kulujen korvaamiseen 
perustuvia maksuja esimerkiksi koheesion 
ja maaseudun kehittämisen aloilla, joilla 
jäsenvaltiot hallinnoivat unionin menoja; 
ymmärtää, että suuririskisiin menoihin 
sovelletaan usein monimutkaisia sääntöjä 
ja tukikelpoisuusperusteita, ja korostaa, 
että on poistettava tarpeeton 
hallinnollinen rasite, joka haittaa YMP:n 
kautta tehtävien investointien 
toteuttamista;

Or. ro

Tarkistus 3
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että virhetaso oli 
olennainen menoaloilla, joiden riskit 
tilintarkastustuomioistuin oli todennut 
suuremmiksi, kuten maaseudun 
kehittäminen, markkinatoimenpiteet sekä 
ympäristö- ja ilmastotoimet; huomauttaa 
kuitenkin, että maaseudun kehittämisen 
alan virhetasossa (2,7 prosenttia) on 
tapahtunut huomattavaa parannusta 
aiempien vuosien tilanteeseen verrattuna; 
panee merkille, että suuririskiset menot 
koskivat pääasiassa kulujen korvaamiseen 
perustuvia maksuja esimerkiksi koheesion 
ja maaseudun kehittämisen aloilla, joilla 
jäsenvaltiot hallinnoivat unionin menoja; 
ymmärtää, että suuririskisiin menoihin 
sovelletaan usein monimutkaisia sääntöjä 

2. panee merkille, että virhetaso oli 
olennainen menoaloilla, joiden riskit 
tilintarkastustuomioistuin oli todennut 
suuremmiksi, kuten maaseudun 
kehittäminen, markkinatoimenpiteet sekä 
ympäristö- ja ilmastotoimet; huomauttaa 
kuitenkin, että maaseudun kehittämisen 
alan virhetasossa (2,7 prosenttia) on 
tapahtunut huomattavaa parannusta 
aiempien vuosien tilanteeseen verrattuna; 
panee merkille, että suuririskiset menot 
koskivat pääasiassa kulujen korvaamiseen 
perustuvia maksuja esimerkiksi koheesion 
ja maaseudun kehittämisen aloilla, joilla 
jäsenvaltiot hallinnoivat unionin menoja; 
ymmärtää, että suuririskisiin menoihin 
sovelletaan usein monimutkaisia sääntöjä 
ja tukikelpoisuusperusteita; kehottaa 
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ja tukikelpoisuusperusteita; komissiota ja jäsenvaltioita edelleen 
alentamaan virhetasoa ja vähentämään 
rahoitusoikaisuja;

Or. en

Tarkistus 4
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että kun otetaan huomioon 
toistuvat tullirikokset maataloustuotteiden 
tuonnissa Marokosta, komission ja 
jäsenvaltioiden on vahvistettava 
valvontajärjestelmiä ja ehkäistävä 
tehokkaasti petoksia, jotta ei rangaista 
eurooppalaisia tuottajia;

Or. es

Tarkistus 5
Zbigniew Kuźmiuk

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa tässä yhteydessä, että 
YMP:n niin kutsutussa uudessa 
täytäntöönpanomallissa ehdotetut 
laajennetut tukikelpoisuus- ja 
valvontakriteerit muodostavat uuden 
haasteen jäsenvaltioiden hallinnoille ja 
edunsaajille; korostaa, että olisi kaikin 
tavoin pyrittävä minimoimaan lopullisiin 
edunsaajiin kohdistuva varojen 
menettämisen riski;

Or. pl
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Tarkistus 6
Zbigniew Kuźmiuk

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on tyytyväinen siihen, että suoriin 
tukiin liittyvien menojen taso on vuodesta 
2017 noussut 99 prosenttiin verrattuna 
asetuksessa (EU) 1307/2013 
vahvistettuihin enimmäisnettomääriin; 
panee merkille, että Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) osalta toteutus nousi 
vuoden 2019 loppuun mennessä 
tyydyttävälle tasolle eli keskimäärin 50 
prosenttiin kokonaismäärärahoista;

3. pitää myönteisenä, että suorien 
tukien menojen taso verrattuna asetuksessa 
(EU) N:o 1307/2013 vahvistettuihin 
nettoenimmäismääriin on ollut 99 
prosenttia vuodesta 2017; panee merkille, 
että Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) 
osalta toteutus nousi vuoden 2019 loppuun 
mennessä tyydyttävälle tasolle eli 
keskimäärin 50 prosenttiin 
kokonaismäärärahoista; on samalla 
huolissaan siitä, että kestävää maataloutta 
koskevat uudet vaatimukset, erityisesti 
vuoden 2030 ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden osalta, sekä YMP:n 
vuosien 2021-2027 
kokonaismäärärahojen vähentäminen 
voivat haitata Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
talousarvion toteuttamista erityisesti 
niiden täytäntöönpanon alkuvaiheessa ja 
vaarantaa erityisesti pientilojen 
kannattavuuden; korostaa, että YMP:n 
uusien täytäntöönpanovaatimusten 
käyttöönottoon EU:n tasolla on 
osoitettava riittävästi rahoitusta;

Or. pl

Tarkistus 7
Michaela Šojdrová

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on tyytyväinen siihen, että suoriin 
tukiin liittyvien menojen taso on vuodesta 
2017 noussut 99 prosenttiin verrattuna 

3. on tyytyväinen siihen, että suoriin 
tukiin liittyvien menojen taso on vuodesta 
2017 noussut 99 prosenttiin verrattuna 
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asetuksessa (EU) 1307/2013 
vahvistettuihin enimmäisnettomääriin; 
panee merkille, että Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) osalta toteutus nousi 
vuoden 2019 loppuun mennessä 
tyydyttävälle tasolle eli keskimäärin 50 
prosenttiin kokonaismäärärahoista;

asetuksessa (EU) 1307/2013 
vahvistettuihin enimmäisnettomääriin; 
panee merkille, että Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) osalta toteutus nousi 
vuoden 2019 loppuun mennessä 
tyydyttävälle tasolle eli keskimäärin 
50 prosenttiin kokonaismäärärahoista; 
pyytää komissiota julkistamaan suorien 
tukien menot ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta 
(maaseuturahasto) saatavien varojen 
määrän jäsenvaltioittain;

Or. en

Tarkistus 8
Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että suorien tukien 
enimmäismääriin liittyvien menojen 
erittäin korkea taso ei kuitenkaan ole 
teholtaan kovin hyvä ja heikentää 
tuotannosta irrotettuna 
hehtaarikohtaisena tukena maksettujen 
julkisten varojen tehokkuutta, koska 
tämäntyyppisiä tukia myönnetään tulojen 
ja hintojen tasosta ja 
tuotantomenetelmistä riippumatta; katsoo, 
että tästä lähestymistavasta on luovuttava 
tulojen ja talousarvion kulutuksen osalta, 
koska se ei hyödytä yhteisöä ja sillä on 
lukuisia kielteisiä vaikutuksia, kuten 
maatalousmaan hinnan pääomittaminen 
ja alaan perustuva tulojen talteenotto;

Or. fr

Tarkistus 9
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Ivo Hristov
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että YMP:n 
toimenpiteiden asianmukainen 
täytäntöönpano on tiukasti sidoksissa 
siihen, miten edunsaajat noudattavat 
unionin tasolla asetettuja sitoumuksia; 
korostaa, että jäsenvaltioiden suurempi 
joustavuus YMP-tukien myöntämisessä 
saattaa entisestään pahentaa 
väärinkäytöksiä, ja kehottaa tästä syystä 
komissiota välttämään YMP:n 
palauttamista kansalliselle tasolle;

Or. en

Tarkistus 10
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että YMP:n edunsaajille 
aiheutuva epäsuhtainen monimutkaisuus 
ja byrokratia on paradoksaalista, kun 
otetaan huomioon meneillään oleva 
digitointiprosessi ja keskitetty 
palvelupiste; kehotamme siksi komissiota 
ja jäsenvaltioita yksinkertaistamaan 
mahdollisuuksien mukaan uudesta 
vihreästä arkkitehtuurista johtuvia 
velvoitteita;

Or. es

Tarkistus 11
Anne Sander

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että YMP:n nykyinen 
valvonta- ja tarkastusjärjestelmä on 
osoittautunut erittäin tehokkaaksi 
varmistettaessa unionin taloudellisten 
etujen suojaaminen, sääntelyn vakaus ja 
viljelijöiden ja muiden edunsaajien 
yhdenvertainen kohtelu;

Or. en

Tarkistus 12
Zbigniew Kuźmiuk

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että suorien ulkoisten 
tukien lähentämisen puute vääristää 
kilpailuedellytyksiä EU:n 
yhteismarkkinoilla ja on ristiriidassa 
EU:n koheesiopolitiikan tavoitteiden 
kanssa;

Or. pl

Tarkistus 13
Eric Andrieu

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo, että 
maataloustukirahastossa olisi 
noudatettava suhdanteita tasoittavaa 
lähestymistapaa lisäämällä niiden 
talousarviovarojen osuutta, joita ei ole 
aiemmin kohdennettu jäsenvaltioille; 
katsoo, että YMP:n vaikuttavuuden ja 
tehokkuuden lisäämiseksi on olennaisen 
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tärkeää, että sillä on keinot reagoida 
nopeasti ylituotantokriiseihin ja 
suhdanteita tasoittaviin 
tuotantosidonnaisiin tukiin YMP:n 
johtoasemakyvyn palauttamiseksi; 
muistuttaa, että Euroopan unioni on 
ainoa WTO:n jäsen, joka jatkaa 
tuotannosta irrotettujen tukien käyttöä, ja 
että monenvälisyyskriisin voittamiseksi 
tuotannosta irrottamisen periaate, jota 
yleisesti pidetään polkumyynnin muotona, 
on hylättävä;

Or. fr

Tarkistus 14
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. panee merkille, että nykyinen 
sääntöjen noudattamista koskeva 
järjestelmä on osoittautunut toimivaksi, 
kuten tilintarkastustuomioistuin on 
todennut, ja että sillä on varmistettu 
yhdenvertainen kohtelu ja tehokas 
täytäntöönpano kaikkialla unionissa; on 
erittäin huolestunut siitä, että uusi hybridi 
järjestelmä, jossa ei ole unioninlaajuisia 
tukikelpoisuussääntöjä, ei myötävaikuta 
YMP:n yksinkertaistamiseen eikä sen 
tuloksiin ja vaarantaa viljelijöiden ja 
jäsenvaltioiden yhtäläisen kohtelun; 
korostaa, että uusi valvonta- ja 
tarkastusjärjestelmä saattaa lisätä 
merkittävästi hallinnollista rasitetta ja 
johtaa resurssien suhteettomaan 
menetykseen järjestelmän 
monimutkaisuuden vuoksi;

Or. en
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Tarkistus 15
Anne Sander

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. on huolissaan siitä, että uudessa 
täytäntöönpanomallissa ehdotettu 
joustavuuden lisääminen, joka 
myönnetään jäsenvaltioille niiden oman 
kansallisen valvontajärjestelmän ja 
sääntöjen suunnittelussa, voi johtaa 
kansallisten käytäntöjen eroihin ja 
pahentaa unionin varojen väärinkäyttöä 
ja laitonta hyödyntämistä;

Or. en

Tarkistus 16
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo, että koska 
elintarvikeketjun toiminnan 
tasapainottamiseen ei ole olemassa 
erityisiä YMP:n välineitä, ensisijaisena 
tavoitteena on jatkaa lainsäädännön 
antamista, jotta viljelijät eivät enää ole 
ketjun heikoin lenkki;

Or. es

Tarkistus 17
Anne Sander

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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3 c. on myös huolissaan siitä, että 
unionin tason menojen tukikelpoisuutta 
koskeva järjestelmä, joka perustuu 
yksinomaan tuotosindikaattoreihin, ei 
yksinkertaistaisi YMP:tä eikä edistäisi sen 
tuloksellisuuden parantamista; katsoo 
päinvastoin, että se lisäisi 
monimutkaisuutta ja maksujen 
vähenemistä riittämättömän 
talousarviosuunnittelun vuoksi ja 
vaarantaisi samalla politiikan 
rahoituksellisen uskottavuuden;

Or. en

Tarkistus 18
Anne Sander

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. katsoo, että olisi otettava käyttöön 
riittävät suojatoimet, joilla varmistetaan 
YMP:n täytäntöönpanomallin vakaus 
varainhoidon osalta; korostaa yhtenäisen 
tarkastusmallin periaatteen mukaisesti, 
että todentamisviranomaisten tehokkuutta 
on lisättävä ja niiden tehtäviä on 
laajennettava, sillä ne ovat keskeisiä 
tekijöitä, joiden avulla saadaan 
riippumaton varmuus YMP:n varojen 
asianmukaisesta varainhoidosta;

Or. en

Tarkistus 19
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että lopullisia tuensaajia, 4. katsoo, että yksinkertaistamisen, 
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etenkin nuoria ja uusia viljelijöitä, 
koskevan yksinkertaistamisen olisi oltava 
jäsenvaltioiden painopiste niiden 
toteuttaessa strategista suunnitteluaan;

joka tapahtuu hallinnollista rasitusta 
vähentämällä ja koskee lopullisia 
tuensaajia, etenkin nuoria ja uusia 
viljelijöitä, olisi oltava jäsenvaltioiden 
painopiste niiden toteuttaessa strategista 
suunnitteluaan, samalla kun varmistetaan, 
että moitteeton varainhoito, 
vastuuvelvollisuus ja avoimuus säilyvät 
unionin talousarvion suojaamiseksi 
petoksilta ja taloudellisilta 
väärinkäytöksiltä;

Or. en

Tarkistus 20
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Bronis Ropė

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että lopullisia tuensaajia, 
etenkin nuoria ja uusia viljelijöitä, 
koskevan yksinkertaistamisen olisi oltava 
jäsenvaltioiden painopiste niiden 
toteuttaessa strategista suunnitteluaan;

4. katsoo, että riittävä ja helposti 
saatavilla oleva tuki YMP:sta nuorille 
viljelijöille, uusille tulokkaille ja 
pienviljelijöille on olennaisen tärkeää; 
korostaa, että investoinnit lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseksi ja 
suoramyynti kuluttajille, erityisesti 
nuorten viljelijöiden, uusien tulokkaiden 
ja pienviljelijöiden tekemien investointien 
kautta, olisi oltava jäsenvaltioiden 
painopiste niiden toteuttaessa strategista 
suunnitteluaan;

Or. en

Tarkistus 21
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että lopullisia tuensaajia, 
etenkin nuoria ja uusia viljelijöitä, 
koskevan yksinkertaistamisen olisi oltava 
jäsenvaltioiden painopiste niiden 
toteuttaessa strategista suunnitteluaan;

4. katsoo, että lopullisia tuensaajia, 
etenkin nuoria ja uusia viljelijöitä, 
koskevan yksinkertaistamisen olisi oltava 
jäsenvaltioiden painopiste niiden 
toteuttaessa strategista suunnitteluaan; 
korostaa, että kansallisten 
strategiasuunnitelmien 
täytäntöönpanovaiheessa on otettava 
käyttöön menettelyjä, jotka ovat 
mahdollisimman joustavia ja räätälöityjä 
erityistarpeisiin;

Or. ro

Tarkistus 22
Zbigniew Kuźmiuk

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että lopullisia tuensaajia, 
etenkin nuoria ja uusia viljelijöitä, 
koskevan yksinkertaistamisen olisi oltava 
jäsenvaltioiden painopiste niiden 
toteuttaessa strategista suunnitteluaan;

4. katsoo, että lopullisia tuensaajia, 
etenkin maaseudun pieniä tiloja sekä 
nuoria ja uusia viljelijöitä, koskevan 
yksinkertaistamisen olisi oltava 
jäsenvaltioiden painopiste niiden 
toteuttaessa strategista suunnitteluaan;

Or. pl

Tarkistus 23
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. varoittaa, että vaarana on, että 
eurooppalaiset veronmaksajat 
ymmärtävät YMP:n julkiset menot väärin, 
jos samoja EU:ssa voimassa olevia 
ympäristö- ja elintarviketurvallisuuslakeja 
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ei sovelleta kolmansista maista tuotuihin 
tuotteisiin; kehottaa komissiota 
tarkistamaan kauppasopimuksiin 
sisältyvien suojalausekkeiden toimintaa, 
jotta niiden soveltamista voidaan 
helpottaa ja laajentaa koskemaan myös 
muita kuin tilapäisiä markkinatilanteita;

Or. es

Tarkistus 24
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Bronis Ropė

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että yksi YMP:n 
päätavoitteista on vakauttaa viljelijöiden 
tulot ja tukea työpaikkojen säilyttämistä ja 
luomista koko unionin alueella; toteaa, 
että vähemmän kehittyneillä 
maaseutualueilla YMP-järjestelmällä 
tuetaan sen päätavoitteiden vastaisesti 
suuria maanomistajia, ja vähemmän 
tukea ohjataan pienemmille maata 
viljeleville tilallisille;

Or. en

Tarkistus 25
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että YMP:n tuki nuorille 
viljelijöille on osoittautunut keskeiseksi 
välineeksi, jota on edelleen vahvistettava; 
katsoo, että digitalisaatio ja innovointi 
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voisivat olla ratkaisevia välineitä 
maaseutualueiden elvyttämiseksi, jotta ne 
olisivat houkuttelevampia nuorille 
viljelijöille;

Or. en

Tarkistus 26
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että vuonna 2019 
käynnistettiin Arachne-pilottihanke, 
tietotekniikkaohjelma, jolla tunnistetaan 
suuri petosriski, eturistiriidat ja 
sääntöjenvastaisuudet, ja korostaa, että 
maksajavirastojen on käytettävä tätä 
välinettä laajasti;

Or. ro

Tarkistus 27
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Bronis Ropė

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen nro 10/2018 
johtopäätöksiä, joiden mukaan 
perustukijärjestelmä on edistänyt 
tukitasojen sisäistä lähentymistä vain 
rajoitetusti; muistuttaa, että jäsenvaltiot 
sitoutuivat saavuttamaan maksujen 
yhtenäisyyden kaikkialla unionissa 
vuoteen 2013 mennessä, mikä todettiin 
ensimmäiseksi Eurooppa-neuvoston 
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puheenjohtajan 24.–25. lokakuuta 2002 
antamissa päätelmissä, joten maksujen 
yhtenäisyys on myöhässä useampia 
vuosia;

Or. en

Tarkistus 28
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että investoinnit, joilla 
edistetään talouden sopeutumiskykyä, 
kestävää ja digitaalista elpymistä 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa 
asetettujen maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden mukaisesti, ovat 
olennaisen tärkeitä maaseutualueiden 
sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle;

Or. en

Tarkistus 29
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että sekä komissio että 
jäsenvaltiot ovat vastuussa YMP:n 
menoihin liittyvien petosten torjunnasta; 
kannustaa niitä tehostamaan toimiaan 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi 
yhteistyössä petostentorjuntaviraston 
(OLAF) kanssa.

5. muistuttaa, että sekä komissio että 
jäsenvaltiot ovat vastuussa YMP:n 
menoihin liittyvien petosten torjunnasta; 
kannustaa niitä tehostamaan toimiaan 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi 
yhteistyössä petostentorjuntaviraston 
(OLAF) kanssa. korostaa, että on tärkeää, 
että komissio kannustaa jatkuvasti 
maksajavirastoja käyttämään Arachne-
välinettä mahdollisten riskien 
tunnistamiseen; pitää kuitenkin 
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valitettavana, että maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen pääosaston 
petosriskianalyysiä ei ole päivitetty 
vuoden 2016 jälkeen ja että OLAF ja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosasto eivät ole arvioineet 
jäsenvaltioiden toimenpiteitä YMP:n 
menoihin liittyvien petosten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 30
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että sekä komissio että 
jäsenvaltiot ovat vastuussa YMP:n 
menoihin liittyvien petosten torjunnasta; 
kannustaa niitä tehostamaan toimiaan 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi 
yhteistyössä petostentorjuntaviraston 
(OLAF) kanssa.

5. muistuttaa, että sekä komissio että 
jäsenvaltiot ovat vastuussa YMP:n 
menoihin liittyvien petosten torjunnasta; 
kannustaa niitä tehostamaan toimiaan 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi 
yhteistyössä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa ja 
korostaa, että komission ja jäsenvaltioiden 
viranomaisten välistä yhteistyötä on 
lisättävä, jotta voidaan levittää tietoa 
YMP:n yleisimmistä petostyypeistä;

Or. ro

Tarkistus 31
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että sekä komissio että 
jäsenvaltiot ovat vastuussa YMP:n 
menoihin liittyvien petosten torjunnasta; 

5. muistuttaa jälleen, että on erittäin 
tärkeää ryhtyä kaikkiin mahdollisiin 
toimiin, joilla suojataan YMP:n 
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kannustaa niitä tehostamaan toimiaan 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi 
yhteistyössä petostentorjuntaviraston 
(OLAF) kanssa.

talousarviota petoksilta; muistuttaa, että 
sekä komissio että jäsenvaltiot ovat 
vastuussa YMP:n menoihin liittyvien 
petosten torjunnasta; kannustaa niitä 
tehostamaan toimiaan petosten 
ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi 
yhteistyössä petostentorjuntaviraston 
(OLAF) kanssa.

Or. en

Tarkistus 32
Michaela Šojdrová

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että sekä komissio että 
jäsenvaltiot ovat vastuussa YMP:n 
menoihin liittyvien petosten torjunnasta; 
kannustaa niitä tehostamaan toimiaan 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi 
yhteistyössä petostentorjuntaviraston 
(OLAF) kanssa.

5. muistuttaa, että sekä komissio että 
jäsenvaltiot ovat vastuussa YMP:n 
menoihin liittyvien petosten torjunnasta; 
kannustaa niitä tehostamaan toimiaan 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi 
yhteistyössä petostentorjuntaviraston 
(OLAF) kanssa. kehottaa niitä 
julkaisemaan tilastot päätökseen 
saatetuista YMP:n menoihin liittyvistä 
petostapauksista jäsenvaltioittain;

Or. en

Tarkistus 33
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Bronis Ropė

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee huolestuneena merkille, että 
joidenkin jäsenvaltioiden viranomaiset 
raportoivat järjestelmällisesti, ettei 
petoksia tai sääntöjenvastaisuuksia ole 
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ilmennyt, mikä herättää epäilyksiä näiden 
viranomaisten luotettavuudesta ja niiden 
suorittamien tarkastusten 
riippumattomuudesta; panee merkille, 
että komissio ja OLAF eivät kumpikaan 
arvioi jäsenvaltioiden toimenpiteitä, joilla 
ehkäistään ja torjutaan YMP:n 
varainkäyttöön liittyviä petoksia, ja 
kannustaa niitä tehostamaan toimiaan;

Or. en

Tarkistus 34
Zbigniew Kuźmiuk

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. suhtautuu myönteisesti komission 
lausumiin, joiden mukaan byrokratian 
vähentämisen ja edunsaajien menettelyjen 
yksinkertaistamisen olisi oltava yksi 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen pääperiaatteista;

Or. pl

Tarkistus 35
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota päivittämään 
YMP:hen liittyvien petosriskien 
analyysiään useammin; kannustaa sitä 
arvioimaan jäsenvaltioiden 
petostentorjuntatoimia ja jakamaan 
parhaita käytäntöjä;

Or. en
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Tarkistus 36
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, miten hyvin 
vapaaehtoiset tuotantosidonnaiset tuet 
yleensä toimivat sellaisten alojen 
tukemiseksi, joilla lopettamisriski on 
suuri;

Or. es

Tarkistus 37
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. panee huolestuneena merkille, että 
komissio ei ole saattanut YMP:n 
petosriskiä koskevaa analyysiaan ajan 
tasalle vuoden 2016 jälkeen; kannustaa 
komissiota päivittämään analyysiään 
useammin, erityisesti uuden YMP:n ja 
covid-19-pandemian johdosta hiljattain 
toteutettujen markkinatoimenpiteiden 
osalta; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
vuoden 2019 kertomuksessa EU:n 
taloudellisten etujen suojaamisesta (PIF-
kertomus) todettiin, että 
markkinatoimenpiteet ovat ala, johon 
liittyy suurin petosriski, arvopetokset 
mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 38
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Zbigniew Kuźmiuk

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. huomauttaa, että viime vuonna 
covid-19-pandemia vaikutti erityisesti 
maatalousalaan, mikä lisäsi viljelijöiden 
perustulojen epävakauden riskiä; katsoo 
siksi, että tulevina vuosina YMP:n 
uudessa täytäntöönpanomallissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
että varmistetaan YMP:n lopullisille 
edunsaajille suoritettavien maksujen 
säännöllisyys;

Or. pl

Tarkistus 39
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. huomauttaa, että 
menekinedistämisvarat ovat 
välttämättömiä uusien markkinoiden 
avaamiseksi ja vakiinnuttamiseksi; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
ekologista mallia edistetään samalla 
tavalla kuin muita yhtä kestäviä malleja, 
kuten integroitua tuotantoa tai 
täsmäviljelyä;

Or. es

Tarkistus 40
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. muistuttaa olevansa huolissaan 
väitetyistä eturistiriidoista ja oligarkkien 
suorittamista maananastuksista, joihin 
hallitukset ja viranomaiset ovat 
mahdollisesti osallistuneet; kehottaa 
komissiota tehostamaan edelleen 
valvontaa, jotta YMP:n varojen lopullinen 
kohde voidaan tunnistaa paremmin;

Or. en

Tarkistus 41
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. pitää myönteisenä, että komissio 
on käynnistänyt Arachne-pilottihankkeen 
petosriskien tunnistamiseksi; panee 
merkille, että maaliskuuhun 2020 
mennessä Arachne-pilottihankkeeseen 
osallistui vain 12 maksajavirastoa 
yhdeksässä jäsenvaltiossa; tukee 
komission ehdotusta tämän välineen 
käytön pakollisesta käytöstä ja kannustaa 
komissiota levittämään parhaita 
käytäntöjä Arachnen käytöstä, jotta 
helpotetaan sen käyttöä 
maksajavirastoissa;

Or. en

Tarkistus 42
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. korostaa perustulotuen merkitystä 
YMP:ssä ja sen osuutta maatalous- ja 
karjatalouden ylläpitämisessä, 
maaltapaon hillitsemisessä ja 
elinvoimaisen ja dynaamisen 
maaseutuympäristön edistämisessä;

Or. es

Tarkistus 43
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. ehdottaa, että YMP-maksujen on 
hyödytettävä niitä, jotka viljelevät maata, 
sekä myös maatalousyhteisöjä; korostaa, 
että unionin maanviljelyä edistetään 
parhaiten siten, että rahoituksella 
kannustetaan maataloustuotantoa 
aktiivisesti harjoittavien ja 
ekosysteemipalveluja tarjoavien 
omistajuutta; kehottaa komissiota 
hyödyntämään ja yhdistämään käytössään 
olevia järjestelmiä ja tietokantoja, jotta 
voidaan tunnistaa tosiasialliset omistajat 
ja edunsaajat, ja varmistaa niiden 
avoimuus laajemman yritysrakenteen 
muodostavien maatilojen tapauksessa, 
jotta YMP:n varojen lopullinen kohde 
voidaan tunnistaa paremmin; toteaa, että 
tuen saamisen edellytysten keinotekoinen 
luominen on edelleen yleinen petostyyppi, 
kuten korostettiin ja toistettiin EU:n 
taloudellisten etujen suojaamista 
koskevissa vuosien 2017 ja 2019 
kertomuksissa;

Or. en
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Tarkistus 44
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. muistuttaa, että yksi YMP:n 
päätavoitteista on luonnonvarojen kestävä 
hoito, ilmastotoimet ja biologinen 
monimuotoisuus; on huolissaan siitä, että 
YMP:n nykyisellä järjestelmällä ei tueta 
unionia Pariisin sopimuksen, Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja sen 
strategioiden tavoitteiden 
saavuttamisessa; kehottaa komissiota 
ehdottamaan muutoksia parhaillaan 
neuvoteltavina oleviin YMP-ehdotuksiin, 
jotta seuraava uudistus olisi 
yhdenmukainen Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman kanssa, ja 
esittämään asiaankuuluvien Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisen yhdeksi YMP:n 
tavoitteista;

Or. en

Tarkistus 45
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. toteaa, että Pariisin sopimuksen ja 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
mukainen vihreämpi YMP ei ainoastaan 
tukisi unionia sen tavoitteiden 
saavuttamisessa vaan myös tehostaisi 
julkisten varojen käyttöä rajoittamalla 
maatalouskäytäntöihin liittyviä kielteisiä 
ulkoisvaikutuksia ja siirtämällä 
painopistettä pikemminkin 
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ennaltaehkäisyyn kuin hoitoon;

Or. en

Tarkistus 46
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 g. pitää valitettavana, että komission 
toteuttamassa YMP:n menojen 
seurannassa ei ole toistaiseksi ollut 
luotettavia indikaattoreita, joilla voitaisiin 
mitata suorien tukien järjestelmien ja 
maaseudun kehittämisohjelmien tuloksia 
ja vaikutuksia biologiseen 
monimuotoisuuteen; korostaa, että 
YMP:n ilmastomenojen seurannassa 
arviointimarginaali on hyvin suuri ja on 
omiaan yliarvioimaan YMP:n välineen tai 
toimenpiteen todennäköisen merkityksen 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen liittyvien 
tavoitteiden saavuttamisessa; korostaa, 
että komission on kehitettävä luotettavia 
biologista monimuotoisuutta ja ilmastoa 
koskevia indikaattoreita YMP:n 
vaikutusten arvioimiseksi, jotta voidaan 
kehittää tehokkaampia YMP:n 
tukijärjestelmiä ja -välineitä; korostaa, 
että jos ehdotettu siirtyminen 
tulosperusteiseen YMP:hen halutaan 
saada aikaan, se edellyttää kattavien 
yhteisten tulosindikaattoreiden 
kehittämistä ja niiden perusteellista 
soveltamista;

Or. en

Tarkistus 47
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
5 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 h. pitää valitettavana, että komissio ja 
jäsenvaltiot eivät ole vielä ottaneet 
YMP:tä koskevassa poliittisessa 
päätöksenteossa täysimääräisesti käyttöön 
toiminnan tuloksellisuuden periaatetta, 
johon on sisällytetty taloudellisuus, 
tehokkuus, vaikuttavuus mutta hiljattain 
myös ekologia, tasa-arvo ja etiikka; pitää 
tätä tarpeellisena, jotta voidaan puuttua 
paremmin sellaisiin ongelmiin kuin 
saastuminen, pienemmille maatiloille 
maksettavien tukien epätasa-arvo ja 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen kaltaiset haasteet; 
kehottaa komissiota laajentamaan niiden 
unionin tavoitteiden alaa, jotka yhteisellä 
maatalouspolitiikalla olisi saavutettava;

Or. en

Tarkistus 48
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Bronis Ropė

Lausuntoluonnos
5 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 i. kehottaa komissiota edelleen 
seuraamaan tarkasti kolmansien maiden 
kanssa tehtyjä voimassa olevia ja tulevia 
kauppasopimuksia elintarvikkeiden 
turvallisuuden ja ympäristöä ja eläinten 
hyvinvointia koskevien normien osalta; 
pyytää komissiota varmistamaan, että 
kaikissa kauppasopimuksissa on painokas 
kestävää kehitystä koskeva luku ja että 
kauppakumppanit noudattavat siinä 
asetettuja vaatimuksia täysimääräisesti; 
panee merkille, että myös 
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ympäristönormien ja eläinten 
hyvinvoinnin suhteen tarvitaan 
tasavertaisia toimintaedellytyksiä, ja 
kehottaa komissiota kehittämään 
entisestään toimitusketjua koskevaa due 
diligence -lainsäädäntöä, jotta 
varmistetaan, ettei unionin maatalouden 
normeja heikennetä tai vaaranneta;

Or. en

Tarkistus 49
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 j. kehottaa komissiota seuraamaan 
erityisen valppaasti 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamista 
YMP-rahoituksen yhteydessä; toistaa 
tilintarkastustuomioistuimelle esittämänsä 
kehotuksen laatia erityiskertomus 
maananastuksesta ja sen mahdollisista 
vaikutuksista yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan.

Or. en


