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Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen 
maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta 
(maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 
(maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n 
strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta
(COM(2018)0392 – C8–0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0392),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on 
antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8–0248/2018),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon vuoden 1979 liittymisasiakirjan ja erityisesti siihen liitetyn puuvillaa 
koskevan pöytäkirjan N:o 4 6 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, 
kehitysvaliokunnan, budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, 
aluekehitysvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnot (A8–0000/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sen varmistamiseksi, että unioni 
voi noudattaa WTO:n 

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

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

Or. es

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Olisi vahvistettava 
’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta 
voidaan säilyttää keskeiset unionin 
laajuiset osatekijät ja näin varmistaa 
jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, 
rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita 
unionin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien 
viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ 
kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä 
paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. 
Peltoalan kehysmääritelmä olisi 
vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat 
kattaa eri tuotantomuotoja, kuten 
peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on 
pensaita ja puita, ja siten, että mukana on 

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

oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta 
irrotetun luonteen varmistamiseksi. 
Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän 
olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään 
tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei 
käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten 
myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on 
määriteltävä. Pysyvän nurmen 
kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, 
että jäsenvaltiot voivat määritellä 
lisäkriteerit ja sisällyttää siihen 
heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien 
ohella muitakin lajeja, joita voidaan 
yksinomaan laiduntaa tai olla 
laiduntamatta tai jotka voivat tuottaa 
rehua, riippumatta siitä, käytetäänkö niitä 
tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

Or. es

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 8
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta sukupolvenvaihdosta 
koskevan tavoitteen yhteydessä voidaan 
varmistaa yhtenäisyys suorien tukien 
tukitoimityyppien ja maaseudun 

(10) Jotta sukupolvenvaihdosta 
koskevan tavoitteen yhteydessä voidaan 
varmistaa yhtenäisyys suorien tukien 
tukitoimityyppien ja maaseudun 



PE627.760v02-00 12/238 PR\1167489FI.docx

FI

kehittämisen tukitoimityyppien välillä, 
nuorelle viljelijälle olisi vahvistettava 
unionin tasolla kehysmääritelmä, jossa 
esitetään olennaiset osatekijät.

kehittämisen tukitoimityyppien välillä, 
nuorelle viljelijälle olisi vahvistettava 
unionin tasolla kehysmääritelmä, jossa 
esitetään yhteiset osatekijät.

Or. es

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 13
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Koska monet unionin maaseutualueet 
kärsivät rakenteellisista ongelmista, kuten 
houkuttelevien työmahdollisuuksien 
puutteesta, osaamisvajeesta, 
liityntäverkkoihin, infrastruktuuriin ja 
peruspalveluihin tehtyjen investointien 
vähyydestä ja nuorten maaltamuutosta, on 
olennaisen tärkeää vahvistaa näiden 
alueiden sosioekonomista rakennetta Cork 
2.0. -julistuksen mukaisesti erityisesti 
luomalla työpaikkoja ja tekemällä 
sukupolvenvaihdoksia eli tuomalla 
maaseutualueille työpaikkoja ja kasvua, 
edistämällä sosiaalista osallisuutta ja 
sukupolvenvaihdoksia sekä kehittämällä 
älykkäitä kyliä kaikkialla Euroopan 

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

kehittämällä älykkäitä kyliä kaikkialla 
Euroopan maaseutualueilla. Kuten 
tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus todetaan, maaseudun uudet 
arvoketjut, kuten uusiutuva energia, 
nouseva biotalous, kiertotalous ja 
ekomatkailu, voivat tarjota 
maaseutualueille hyvää kasvu- ja 
työllistämispotentiaalia. Tässä yhteydessä 
rahoitusvälineillä ja InvestEU-takuun 
käytöllä voi olla ratkaiseva rooli 
rahoituksen saannin varmistamisessa sekä 
maatilojen ja yritysten kasvukapasiteetin 
edistämisessä. Maaseutualueilla on 
työllistymismahdollisuuksia laillisesti 
maassa oleskeleville kolmansien maiden 
kansalaisille, mikä edistäisi sosiaalista ja 
taloudellista kotoutumista varsinkin 
yhteisölähtöisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden puitteissa.

Or. es

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) Uusi ehdollisuusjärjestelmä 
perustuu aiempaan, vuoteen 2020 saakka 
toteutettavaan täydentävien ehtojen 
järjestelmään, ja siinä edellytetään, että 
saadakseen YMP:n tuen täysimääräisenä 
tuensaajien on noudatettava ympäristöä, 
ilmastonmuutosta, kansanterveyttä, 
eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevia 
perusvaatimuksia. Perusvaatimukset ovat 
virtaviivaistettu luettelo lakisääteisistä 
hoitovaatimuksista (SMR) ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista (GAEC). Näissä 
perusvaatimuksissa otetaan paremmin 
huomioon ympäristö- ja ilmastohaasteet ja 
YMP:n uusi ympäristöarkkitehtuuri, jolloin 
saavutetaan aiempaa kunnianhimoisemmat 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet, kuten 
komissio ilmoitti tiedonannossaan Ruoan 
ja maanviljelyn tulevaisuus ja 
monivuotisessa rahoituskehyksessä. 
Ehdollisuuden tarkoituksena on edistää 
kestävää maataloutta tekemällä tuensaajat 
tietoisemmiksi kyseisten perusvaatimusten 
noudattamisen välttämättömyydestä. 
Pyrkimyksenä on myös saada YMP 
vastaamaan nykyistä paremmin 
yhteiskunnan odotuksia, minkä vuoksi sen 
yhdenmukaisuutta ympäristöä, 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä, kasvien 
terveyttä ja eläinten hyvinvointia 
koskevien tavoitteiden kanssa parannetaan. 
Ehdollisuuden olisi sisällyttävä olennaisesti 
yhteisen maatalouspolitiikan 
ympäristöarkkitehtuuriin osana 
kunnianhimoisempien ympäristö- ja 
ilmastositoumusten perusskenaariota. Jos 
viljelijät eivät täytä näitä vaatimuksia, 
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kaikkialla unionissa. Jos viljelijät eivät 
täytä näitä vaatimuksia, jäsenvaltioiden
olisi varmistettava tehokkaiden, 
oikeasuhteisten ja varoittavien 
seuraamusten soveltaminen
[horisontaaliasetuksen] mukaisesti.

heille olisi asetettava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia [horisontaaliasetuksen] 
mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan seuraamusjärjestelmän yhdenmukaistamista, mikä riippuu kuitenkin 
horisontaaliasetuksessa tehtävästä päätöksestä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Perustelu

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



PR\1167489FI.docx 19/238 PE627.760v02-00

FI

(viherryttämiseen kuuluvat vaatimukset).

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Maan hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset (GAEC) 
sisältävällä kehyksellä edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista, 
vesihuoltoon liittyvien haasteiden 
ratkaisemista, maaperän suojelua ja laatua 
sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua 
ja laatua. Kehystä on parannettava, jotta 
voidaan ottaa huomioon erityisesti suorien 
tukien viherryttämisvaatimusten mukaiset
vuoteen 2020 saakka sovellettavat 
käytännöt, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen sekä tarve parantaa 
maatilojen kestävyyttä, erityisesti 
ravinnehuoltoa. On syytä huomata, että 
jokainen hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskeva 
toimenpidevaatimus edistää useita 
tavoitteita. Kehyksen panemiseksi 
täytäntöön jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä jokaisen unionin tasolla 
vahvistetun vaatimuksen osalta kansallinen 
vaatimus, jossa otetaan huomioon kyseisen 
alueen erityispiirteet, mukaan lukien 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, nykyiset 
viljelyolosuhteet, maankäyttö, viljelykierto, 
viljelykäytännöt ja tilarakenteet. 
Jäsenvaltiot myös voivat hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevan 
kehyksen ympäristö- ja ilmastotoimien 
tuloksellisuuden parantamiseksi 
määritellä muita kansallisia vaatimuksia, 
jotka liittyvät liitteessä II vahvistettuihin 
tärkeimpiin tavoitteisiin. Maatilojen 
maataloudellisen suorituskyvyn ja 
ympäristönsuojelun tason tukemiseksi 
osana hyvää maatalous- ja 

(22) Maan hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset (GAEC) 
sisältävällä kehyksellä edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista, 
vesihuoltoon liittyvien haasteiden 
ratkaisemista, maaperän suojelua ja laatua 
sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua 
ja laatua. Kehystä on parannettava, jotta 
voidaan ottaa huomioon erityisesti suorien 
tukien viherryttämisvaatimusten mukaiset 
vuoteen 2020 saakka sovellettavat 
käytännöt, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen sekä tarve parantaa 
maatilojen kestävyyttä. On syytä huomata, 
että jokainen hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskeva 
toimenpidevaatimus edistää useita 
tavoitteita. Kehyksen panemiseksi 
täytäntöön jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä jokaisen unionin tasolla 
vahvistetun vaatimuksen osalta kansallinen 
vaatimus, jossa otetaan huomioon kyseisen 
alueen erityispiirteet, mukaan lukien 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, nykyiset 
viljelyolosuhteet, eri tuotantojen 
agronomiset ominaisuudet, maankäyttö, 
viljelykierto, viljelykäytännöt ja 
tilarakenteet.
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ympäristökuntoa koskevaa kehystä 
otetaan käyttöön 
ravinnehuoltosuunnitelmia, jotka 
jäsenvaltiot saattavat yksittäisten 
viljelijöiden käyttöön tähän tarkoitukseen 
suunnitellun maatilojen kestävää hoitoa 
koskevan sähköisen välineen avulla. 
Välineen olisi tarjottava tukea tilalla 
tehtäviin päätöksiin, alkaen 
ravinnehuollon vähimmäistoiminnoista. 
Laajan yhteentoimivuuden ja 
modulaarisuuden turvin olisi myös 
voitava lisätä muita sähköisiä 
maatilasovelluksia ja sähköisen 
hallinnoinnin sovelluksia. Jotta voidaan 
varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset viljelijöiden kesken ja 
koko unionin tasolla, komissio voi tukea 
jäsenvaltioita välineen suunnittelussa ja 
tarvittavien tietojen tallennus- ja 
käsittelypalveluissa.

Or. es

Perustelu

On vielä liian varhaista sisällyttää ravinteiden kestävyyttä koskeva väline osaksi täydentäviä 
ehtoja, kun otetaan huomioon, mitä vaikeuksia tästä voisi seurata monille maatiloille 
erityisesti alueilla, joilla ei ole laajakaistayhteyttä. Toisaalta on taattava mahdollisimman 
yhdenmukainen ehdollisuuden soveltaminen koko EU:ssa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. es

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Unionin lainsäädännössä olisi 
säädettävä, että jäsenvaltiot asettavat 
YMP:n strategiasuunnitelmissaan 
vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat 
tuotannosta irrotettujen tukien saamiseksi 
tarvittavaa vähimmäisalaa. Tällaisissa 
vaatimuksissa olisi otettava huomioon 
tarve välttää liiallinen hallinnollinen 

(26) Unionin lainsäädännössä olisi 
säädettävä, että jäsenvaltiot asettavat 
YMP:n strategiasuunnitelmissaan 
vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat 
suorien tukien saamiseksi tarvittavaa 
vähimmäisalaa. Tällaisissa vaatimuksissa 
olisi otettava huomioon tarve välttää 
liiallinen hallinnollinen taakka, joka 
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taakka, joka aiheutuu lukuisten pienten 
määrien hallinnoinnista, ja tarve varmistaa, 
että tuella vaikutetaan tehokkaasti niiden 
YMP:n tavoitteiden saavuttamiseen, joita 
tuotannosta irrotetuilla suorilla tuilla 
edistetään. Jotta voidaan taata kaikille 
tosiasiallisille viljelijöille maatalouden 
tulotuen vähimmäistaso ja noudattaa 
perussopimuksen tavoitetta varmistaa 
maatalousväestön kohtuullinen elintaso, 
olisi vahvistettava vuotuinen pinta-
alaperusteinen tuotannosta irrotettu tuki 
tukitoimityyppinä ”kestävyysperusteinen 
perustulotuki”. Jotta tuki voitaisiin 
kohdentaa paremmin, tuen määriä 
voidaan eriyttää alueryhmien mukaan 
sosioekonomisten ja/tai maatalouden 
harjoittamisolosuhteiden perusteella. 
Tässä tapauksessa tukioikeuksien arvon 
ennen mahdollista yhdenmukaistamista 
olisi oltava oikeassa suhteessa asetuksen 
(EU) N:o 1307/2013 mukaisissa 
perustukijärjestelmissä vahvistettuun 
tukioikeuksien arvoon, ottaen huomioon 
myös ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisiin maatalouskäytäntöihin liittyvät 
tuet. Jäsenvaltioiden olisi myös lisättävä 
yhdenmukaistamista, jotta aiemmista 
arvoista voitaisiin vähitellen luopua.

aiheutuu lukuisten pienten määrien 
hallinnoinnista, ja tarve varmistaa, että 
tuella vaikutetaan tehokkaasti niiden 
YMP:n tavoitteiden saavuttamiseen, joita 
suorilla tuilla edistetään. Kun otetaan 
huomioon pinta-alaan sitomattomat 
tuotantoperusteiset maksut ja myös 
hehtaarikohtaisten tukien toisinaan 
merkittävät vaihtelut, yksinomaan 
hehtaareihin perustuva kynnysarvo olisi 
tehoton, minkä vuoksi on tarjottava myös 
mahdollisuus käyttää tukien 
vähimmäismäärää.

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan, että tämä johdanto-osan kappale jaetaan kahtia. Lisäksi on määriteltävä tukien 
vähimmäismäärän kynnysarvo, koska joissakin maissa tukien hehtaarikohtaisen arvo 
vaihtelee huomattavasti, ja jotta otetaan huomioon tietyt tuotantoperusteiset tuet.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Jotta voidaan taata kaikille 
tosiasiallisille viljelijöille maatalouden 
tulotuen vähimmäistaso ja noudattaa 
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perussopimuksen tavoitetta varmistaa 
maatalousväestön kohtuullinen elintaso, 
olisi vahvistettava vuotuinen pinta-
alaperusteinen tuotannosta irrotettu tuki
tukitoimityyppinä ”kestävyysperusteinen 
perustulotuki”. Jotta tuki voitaisiin 
kohdentaa paremmin, tuen määriä 
voidaan eriyttää alueryhmien mukaan 
sosioekonomisten ja/tai maatalouden 
harjoittamisolosuhteiden perusteella. 
Jotta viljelijöiden tuloihin ei kohdistuisi 
häiritseviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat 
päättää panna kestävyysperusteisen 
perustulotuen täytäntöön tukioikeuksien 
perusteella. Tässä tapauksessa 
tukioikeuksien arvon ennen mahdollista 
yhdenmukaistamista olisi oltava oikeassa 
suhteessa asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
mukaisissa perustukijärjestelmissä 
vahvistettuun tukioikeuksien arvoon, 
ottaen huomioon myös ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin liittyvät tuet. 
Jäsenvaltioiden olisi myös lisättävä 
yhdenmukaistamista, jotta aiemmista 
arvoista voitaisiin vähitellen luopua.

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan, että johdanto-osan 26 kappale jaetaan kahteen osaan.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 b) Kestävyysperusteinen 
perustulotuki muodostaa YMP:n 
tärkeimmän tuen maataloustulojen 
vakauttamiseksi, minkä vuoksi on 
tarpeen, että tätä tukea varten osoitetaan 
merkittävä osuus, joka on vähintään 
70 prosenttia tämän asetuksen liitteessä 
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VII tarkoitetuista määrärahoista.

Or. es

Perustelu

Kestävyysperusteinen perustulotuki muodostaa YMP:n välineen, jolla taataan suurempi 
yhdenmukaisuus viljelijöiden ja karjankasvattajien kohtelussa, samalla kun kyseessä on 
tämän politiikan ensisijainen tuki maataloustulolle.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Pientilat ovat yhä unionin 
maatalouden kulmakivi, sillä niillä on 
keskeinen rooli maaseudun työllisyyden 
tukemisessa ja aluekehityksen 
edistämisessä. Jotta voitaisiin edistää tuen 
tasapuolisempaa jakautumista ja vähentää 
pienten tukimäärien saajille aiheutuvaa 
hallinnollista rasitusta, jäsenvaltioiden olisi 
voitava tarjota pienviljelijöille
mahdollisuus korvata muut suorat tuet 
kiinteämääräisellä korvauksella. 

(28) Pientilat ovat yhä unionin 
maatalouden kulmakivi, sillä niillä on 
keskeinen rooli maaseudun työllisyyden 
tukemisessa ja aluekehityksen 
edistämisessä. Jotta voitaisiin edistää tuen 
tasapuolisempaa jakautumista ja vähentää 
pienten tukimäärien saajille aiheutuvaa 
hallinnollista rasitusta, jäsenvaltioiden olisi 
voitava tarjota mahdollisuus korvata suorat 
tuet kiinteämääräisellä korvauksella. Jotta 
voidaan kuitenkin vähentää edelleen 
hallinnollista taakkaa, jäsenvaltioille olisi 
myönnettävä lupa sisällyttää tietyt 
viljelijät ensin automaattisesti 
yksinkertaistettuun järjestelmään siten, 
että heille annetaan mahdollisuus erota 
siitä tietyssä määräajassa. 
Suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi 
jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus sulkea tämän vaatimuksen 
ulkopuolelle pienviljelijät, jotka 
osallistuvat yksinkertaistettuun 
täydentävien ehtojen tarkastamista 
koskevaan järjestelmään.

Or. es



PR\1167489FI.docx 25/238 PE627.760v02-00

FI

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Kun otetaan huomioon 
maatalousväestön voimakas 
ikääntyminen, joka uhkaa pahentaa 
maaseutualueiden väestökatoa, ja tarve 
tarjota kiireellisesti kannustimia uusien 
viljelijöiden houkuttelemiseksi alalle, on 
perusteltua antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuus korottaa nuorille viljelijöille 
maksettavien erityistukien tärkeimpänä 
vaatimuksena olevaa ikärajaa 40 vuodesta 
45 vuoteen, jos se on tarpeen 
vahvuuksien, heikkouksien, 
mahdollisuuksien ja uhkien analysoinnin 
(SWOT-analyysi) perusteella.

Or. es

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) YMP:lla olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot lisäävät myönteisiä 
ympäristövaikutuksia ottamalla huomioon 
paikalliset tarpeet ja viljelijöiden 
tosiasialliset olosuhteet. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan suorien tukien 
yhteydessä käyttöön viljelijöiden 
vapaaehtoisia ekojärjestelmiä, jotka olisi 
sovitettava täysimääräisesti yhteen muiden 
asiaan liittyvien tukitoimien kanssa. 
Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ne 
maksuna, joka myönnetään joko 
kannustimena tai palkkiona, jos ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
maatalouskäytäntöjen välityksellä tarjotaan 
julkishyödykkeitä, tai korvauksena näiden 

(31) YMP:lla olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot lisäävät myönteisiä 
ympäristövaikutuksia ottamalla huomioon 
paikalliset tarpeet ja viljelijöiden 
tosiasialliset olosuhteet. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan suorien tukien
yhteydessä käyttöön viljelijöiden 
vapaaehtoisia ekojärjestelmiä, jotka olisi 
sovitettava täysimääräisesti yhteen muiden 
asiaan liittyvien tukitoimien kanssa. 
Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ne 
maksuna, joka myönnetään joko 
kannustimena tai palkkiona, jos ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
maatalouskäytäntöjen välityksellä tarjotaan 
julkishyödykkeitä, tai korvauksena näiden 



PE627.760v02-00 26/238 PR\1167489FI.docx

FI

käytäntöjen ottamisesta käyttöön. 
Molemmissa tapauksissa niillä olisi 
pyrittävä parantamaan YMP:n ympäristö-
ja ilmastotoimien tuloksellisuutta, minkä 
vuoksi ne olisi suunniteltava niin, että ne 
ylittävät pakolliset vaatimukset, jotka on jo 
vahvistettu ehdollisuusjärjestelmässä. 
Jäsenvaltiot voivat päättää perustaa 
maatalouskäytäntöihin liittyviä 
ekojärjestelmiä, jotka koskevat esimerkiksi
pysyvien laidunten parempaa hoitoa, 
maisemapiirteitä ja luomuviljelyä. Näihin 
järjestelmiin voi kuulua myös ”perustason 
järjestelmiä” mahdollisena edellytyksenä 
sille, että otetaan käyttöön 
kunnianhimoisempia maaseudun 
kehittämistä koskevia sitoumuksia.

käytäntöjen ottamisesta käyttöön. 
Molemmissa tapauksissa niillä olisi 
pyrittävä parantamaan YMP:n ympäristö-
ja ilmastotoimien tuloksellisuutta, minkä 
vuoksi ne olisi suunniteltava niin, että ne 
ylittävät pakolliset vaatimukset, jotka on jo 
vahvistettu ehdollisuusjärjestelmässä. 
Jäsenvaltiot voivat päättää perustaa 
maatalouskäytäntöihin liittyviä 
ekojärjestelmiä, jotta voidaan suosia 
ympäristöystävällisiä tuotantomalleja, 
kuten erityisesti laajaperäistä 
kotieläintuotantoa, ja edistää kaikenlaisia 
maatalouskäytäntöjä, jotka koskevat 
muun muassa pysyvien laidunten 
parempaa hoitoa, maisemapiirteitä, 
ympäristöhyväksyntäjärjestelmiä, kuten
luomuviljelyä, integroitua tuotantoa tai 
CA-viljelyä. Näihin järjestelmiin voi 
kuulua toimenpiteitä, jotka ovat erilaisia 
kuin maaseudun kehittämiseen liittyvät 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumukset, sekä toimenpiteitä, 
jotka vastaavat ”perustason järjestelmiä”,
mahdollisena edellytyksenä sille, että 
otetaan käyttöön kunnianhimoisempia 
maaseudun kehittämistä koskevia 
sitoumuksia.

Or. es

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Olisi vahvistettava kansalliset 
määrärahat tai muut enimmäismäärien 
muodossa olevat rajoitukset, jotta 
tukitoimen erityinen luonne säilyy ja 
helpotetaan alakohtaisten tukitoimien 
ohjelmatyötä viinin, oliiviöljyn ja 
syötäväksi tarkoitettujen oliivien, humalan 
ja muiden tässä asetuksessa määriteltävien 
maataloustuotteiden aloilla. Hedelmä- ja 

(36) Olisi vahvistettava kansalliset 
määrärahat tai muut enimmäismäärien 
muodossa olevat rajoitukset, jotta 
tukitoimen erityinen luonne säilyy ja 
helpotetaan alakohtaisten tukitoimien 
ohjelmatyötä viinin, oliiviöljyn ja 
syötäväksi tarkoitettujen oliivien, humalan 
ja muiden tässä asetuksessa määriteltävien 
maataloustuotteiden aloilla. Hedelmä- ja 
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vihannesalalla ja mehiläishoitoalalla 
unionin taloudellisen avun myöntämistä 
olisi kuitenkin jatkettava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 1308/201318 säädettyjen sääntöjen 
mukaisesti, jotta ei haitata muiden, 
erityisesti tällaisia tukitoimityyppejä 
koskevien tavoitteiden saavuttamista. Jos 
jäsenvaltiot haluavat ottaa YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan käyttöön ”muita 
alakohtaisia tukitoimia”, vastaavat 
määrärahat olisi rahoitusvaikutuksen 
neutraaliuden varmistamiseksi 
vähennettävä asianomaisen jäsenvaltion 
suorien tukien tukitoimityyppien 
määrärahoista. Jos jäsenvaltio päättää 
toteuttaa humalan ja oliiviöljyn 
alakohtaisia tukitoimia, asianomaiset 
määrärahat olisi asetettava kyseisen 
jäsenvaltion saataville suorien tukien 
muodossa olevien tukitoimityyppien 
lisämäärärahoina.

vihannesalalla ja mehiläishoitoalalla 
unionin taloudellisen avun myöntämistä 
olisi kuitenkin jatkettava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 1308/201318 säädettyjen sääntöjen 
mukaisesti, jotta ei haitata muiden, 
erityisesti tällaisia tukitoimityyppejä 
koskevien tavoitteiden saavuttamista. Jos 
jäsenvaltiot haluavat ottaa YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan käyttöön ”muita 
alakohtaisia tukitoimia”, vastaavat 
määrärahat olisi rahoitusvaikutuksen 
neutraaliuden varmistamiseksi 
vähennettävä asianomaisen jäsenvaltion 
suorien tukien tukitoimityyppien 
määrärahoista. Jos jäsenvaltio päättää 
toteuttaa humalan ja oliiviöljyn 
alakohtaisia tukitoimia, asianomaiset 
määrärahat olisi asetettava kyseisen 
jäsenvaltion saataville suorien tukien 
muodossa olevien tukitoimityyppien 
lisämäärärahoina. Jos kyseessä ovat 
”muihin aloihin” liittyvät tukitoimet, 
jäsenvaltioilla on mahdollisuus valita joko 
toimintaohjelmiin tai kansallisiin 
tukiohjelmiin perustuva järjestelmä 
kunkin alan erityispiirteiden mukaisesti.

_________________ _________________

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

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

Or. es

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(36 a) Sen perusteella, että 
mehiläishoitoalalle tarkoitettuja 
määrärahoja on lisätty, mikä on 
tunnustus alan tärkeästä roolista luonnon
monimuotoisuuden suojelemisessa ja 
elintarvikkeiden tuotannossa, on 
korotettava myös yhteisön 
yhteisrahoituksen enimmäismäärää ja 
lisättävä uusia tukitoimia, jotka on 
suunnattu edistämään tämän alan 
kehittämistä.

Or. es

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Metsätaloutta koskevien 
toimenpiteiden olisi edistettävä unionin 
metsästrategian täytäntöönpanoa ja 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäohjelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin, joiden olisi puolestaan 
perustuttava maankäytöstä, maankäytön 
muutoksesta ja metsätaloudesta 
aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen 
ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 
2030 ulottuviin ilmasto- ja 
energiapolitiikan puitteisiin annetusta 
asetuksesta [LULUCF-asetus] aiheutuviin 
sitoumuksiin sekä Euroopan metsien 
suojelua koskevissa 
ministerikonferensseissa tehtyihin 
sitoumuksiin. Tukitoimien olisi 
perustuttava metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin asiakirjoihin, ja ne voivat 
koskea seuraavia: metsäalueiden kehitys ja 
metsien kestävä hoito ja käyttö, mukaan 
lukien maan metsitys ja 
peltometsätalousjärjestelmien luominen ja 
elvyttäminen, metsävarojen suojelu, 

(39) Metsätaloutta koskevien 
toimenpiteiden olisi edistettävä unionin 
metsästrategian täytäntöönpanoa ja 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäohjelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin, joiden olisi puolestaan 
perustuttava maankäytöstä, maankäytön 
muutoksesta ja metsätaloudesta 
aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen 
ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 
2030 ulottuviin ilmasto- ja 
energiapolitiikan puitteisiin annetusta 
asetuksesta [LULUCF-asetus] aiheutuviin 
sitoumuksiin sekä Euroopan metsien 
suojelua koskevissa 
ministerikonferensseissa tehtyihin 
sitoumuksiin. Tukitoimien olisi 
perustuttava metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin asiakirjoihin, ja ne voivat 
koskea seuraavia: metsäalueiden kehitys ja 
metsien kestävä hoito ja käyttö, mukaan 
lukien maan metsitys, tulipalojen 
ennaltaehkäisy ja 
peltometsätalousjärjestelmien luominen ja 
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ennallistaminen ja parantaminen ottaen 
huomioon sopeutumistarpeet, investoinnit, 
joilla taataan ja parannetaan metsien 
suojelua ja selviytymiskykyä sekä 
metsäekosysteemien ja ilmastopalvelujen 
tarjontaa, sekä uusiutuvan energian ja 
biotalouden tukemiseen tarkoitetut 
toimenpiteet ja investoinnit.

elvyttäminen, metsävarojen suojelu, 
ennallistaminen ja parantaminen ottaen 
huomioon sopeutumistarpeet, investoinnit, 
joilla taataan ja parannetaan metsien 
suojelua ja selviytymiskykyä sekä 
metsäekosysteemien ja ilmastopalvelujen 
tarjontaa, sekä uusiutuvan energian ja 
biotalouden tukemiseen tarkoitetut 
toimenpiteet ja investoinnit.

Or. es

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Maataloustukirahastosta olisi 
edelleen rahoitettava suorien tukien 
muodossa olevia tukitoimityyppejä ja 
alakohtaisia tukitoimityyppejä, kun taas 
maaseuturahastosta olisi jatkettava tässä 
asetuksessa kuvattujen maaseudun 
kehittämisen tukitoimityyppien rahoitusta. 
YMP:n varainhoitoa koskevat säännöt olisi 
vahvistettava erikseen kummallekin 
rahastolle ja niistä tuetuille toiminnoille 
ottaen huomioon, että uusi 
täytäntöönpanomalli antaa jäsenvaltioille 
niiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
enemmän joustovaraa ja laajentaa 
toissijaisuusperiaatteen soveltamista. 
Tämän asetuksen mukaisten 
tukitoimityyppien olisi katettava 1 päivän 
tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 
2027 välinen ajanjakso.

(47) Maataloustukirahastosta olisi 
edelleen rahoitettava suorien tukien 
muodossa olevia tukitoimityyppejä ja 
alakohtaisia tukitoimityyppejä, kun taas 
maaseuturahastosta olisi jatkettava tässä 
asetuksessa kuvattujen maaseudun 
kehittämisen tukitoimityyppien rahoitusta. 
YMP:n varainhoitoa koskevat säännöt olisi 
vahvistettava erikseen kummallekin 
rahastolle ja niistä tuetuille toiminnoille 
ottaen huomioon, että uusi 
täytäntöönpanomalli antaa jäsenvaltioille 
niiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
enemmän joustovaraa ja laajentaa 
toissijaisuusperiaatteen soveltamista. 
Tämän asetuksen mukaisten 
tukitoimityyppien olisi katettava 1 päivän 
tammikuuta 2023 ja 31 päivän joulukuuta 
2027 välinen ajanjakso.

Or. es

Perustelu

Kansallisiin strategiasuunnitelmiin perustuva uusi malli merkitsee YMP:n paradigman 
mullistavaa muutosta. Näiden suunnitelmien laatimista varten tarvitaan enemmän aikaa, 
joten niiden käyttöönottoa on syytä lykätä, jotta vältytään myös viljelijöiden tukien 
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maksamisen keskeyttämistä koskevalta vaaralta.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Maaseuturahaston varojen 
hallinnoinnin helpottamiseksi olisi 
vahvistettava maaseuturahaston tuen 
yhtenäinen rahoitusosuustaso suhteessa 
jäsenvaltioiden julkisiin menoihin. 
Tietyntyyppisten toimien erityisen 
tärkeyden tai luonteen huomioon 
ottamiseksi tällaisille toimille olisi 
vahvistettava erilliset rahoitusosuustasot. 
Vähemmän kehittyneille alueille, SEUT-
sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuille 
syrjäisimmille alueille ja pienille 
Egeanmeren saarille olisi vahvistettava 
tarkoituksenmukainen maaseuturahaston 
rahoitusosuustaso kehitystasosta, 
syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta 
johtuvien erityisrajoitteiden 
lieventämiseksi.

(49) Maaseuturahaston varojen 
hallinnoinnin helpottamiseksi olisi 
vahvistettava maaseuturahaston tuen 
yleinen rahoitusosuustaso suhteessa 
jäsenvaltioiden julkisiin menoihin. 
Tietyntyyppisten toimien erityisen 
tärkeyden tai luonteen huomioon 
ottamiseksi tällaisille toimille olisi 
vahvistettava erilliset rahoitusosuustasot. 
Vähemmän kehittyneille alueille, SEUT-
sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuille 
syrjäisimmille alueille ja pienille 
Egeanmeren saarille olisi vahvistettava 
asetuksen (EU) N:o 229/2013 1 artiklan 
2 kohdassa määritellyn mukainen
maaseuturahaston korkeampi
rahoitusosuustaso kehitystasosta, 
syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta 
johtuvien erityisrajoitteiden 
lieventämiseksi.

Or. es

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) On aiheellista, että kullakin 
jäsenvaltiolla on vain yksi YMP:n 
strategiasuunnitelma. Näin varmistetaan 
YMP:n strategiasuunnitelmien selkeästi 
strateginen luonne ja edistetään yhteyksiä 
unionin muuhun politiikkaan, erityisesti 
unionin lainsäädännöstä tai kansainvälisistä 
sopimuksista johtuviin pitkän aikavälin 

(55) On aiheellista, että kullakin 
jäsenvaltiolla on vain yksi YMP:n 
strategiasuunnitelma. Näin varmistetaan 
YMP:n strategiasuunnitelmien selkeästi 
strateginen luonne ja edistetään yhteyksiä 
unionin muuhun politiikkaan, erityisesti 
unionin lainsäädännöstä tai kansainvälisistä 
sopimuksista johtuviin pitkän aikavälin 
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kansallisiin tavoitteisiin, jotka koskevat 
esimerkiksi ilmastonmuutosta, metsiä, 
luonnon monimuotoisuutta ja vesivaroja.

kansallisiin tavoitteisiin, jotka koskevat 
esimerkiksi ilmastonmuutosta, metsiä, 
luonnon monimuotoisuutta ja vesivaroja. 
Tämä strategiasuunnitelma voi kuitenkin 
sisältää alueellistettuja maaseudun 
kehittämistoimia, joissa otetaan 
huomioon joidenkin jäsenvaltioiden 
hallinnollinen rakenne. 

Or. es

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) YMP:n strategiasuunnitelmissa 
olisi pyrittävä varmistamaan 
johdonmukaisuus YMP:n lukuisten 
välineiden välillä, sillä 
strategiasuunnitelman on tarkoitus kattaa 
suorien tukien muodossa olevat 
tukitoimityypit, alakohtaiset 
tukitoimityypit ja maaseudun kehittämisen 
tukitoimityypit. Niiden olisi myös 
varmistettava ja osoitettava, missä määrin 
jäsenvaltioiden tekemät valinnat ovat 
linjassa ja yhdenmukaiset unionin 
prioriteettien ja tavoitteiden kanssa. Sen 
vuoksi on aiheellista, että 
strategiasuunnitelmiin sisältyy YMP:n 
erityistavoitteiden ympärille rakennettu 
tuloskeskeinen tukitoimistrategia, mukaan 
lukien näihin tavoitteisiin suhteutetut 
määrälliset tavoitteet. Vuotuisen seurannan 
mahdollistamiseksi on aiheellista, että 
nämä tavoitteet perustuvat 
tulosindikaattoreihin.

(58) YMP:n strategiasuunnitelmissa 
olisi pyrittävä varmistamaan 
johdonmukaisuus YMP:n lukuisten 
välineiden välillä, sillä 
strategiasuunnitelman on tarkoitus kattaa 
suorien tukien muodossa olevat 
tukitoimityypit, alakohtaiset 
tukitoimityypit ja maaseudun kehittämisen 
tukitoimityypit. Niiden olisi myös 
varmistettava ja osoitettava, missä määrin 
jäsenvaltioiden tekemät valinnat ovat 
linjassa ja yhdenmukaiset unionin 
prioriteettien ja tavoitteiden kanssa. Sen 
vuoksi on aiheellista, että 
strategiasuunnitelmiin sisältyy YMP:n 
erityistavoitteiden ympärille rakennettu 
tuloskeskeinen tukitoimistrategia, mukaan 
lukien näihin tavoitteisiin suhteutetut 
määrälliset tavoitteet. Vuotuisen tai 
tarvittaessa monivuotisen seurannan 
mahdollistamiseksi on aiheellista, että 
nämä tavoitteet perustuvat 
tulosindikaattoreihin.

Or. es

Tarkistus 34
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Koska jäsenvaltioille olisi annettava 
joustovaraa sen suhteen, siirretäänkö osa 
YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanosta alueelliselle tasolle 
kansalliseen kehykseen perustuen, jotta 
voidaan helpottaa alueiden välistä 
koordinointia ratkottaessa maanlaajuisia 
haasteita, on aiheellista, että YMP:n 
strategiasuunnitelmissa kuvataan 
kansallisen ja alueellisen tason tukitoimien 
välistä vuorovaikutusta.

(60) Koska jäsenvaltioille olisi annettava 
joustovaraa sen suhteen, siirretäänkö osa 
YMP:n strategiasuunnitelman 
suunnittelusta ja täytäntöönpanosta 
alueelliselle tasolle kansalliseen kehykseen 
perustuen, jotta voidaan helpottaa alueiden 
välistä koordinointia ratkottaessa 
maanlaajuisia haasteita, on aiheellista, että 
YMP:n strategiasuunnitelmissa kuvataan 
kansallisen ja alueellisen tason tukitoimien 
välistä vuorovaikutusta.

Or. es

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Koska YMP:n 
strategiasuunnitelmien olisi 
mahdollistettava se, että komissio kantaa 
vastuunsa unionin talousarviosta ja tuo 
jäsenvaltioille oikeusvarmuutta eräiden 
suunnitelman osatekijöiden suhteen, on 
aiheellista, että suunnitelmat sisältävät 
kuvauksen yksittäisistä tukitoimista, 
mukaan lukien tukikelpoisuusedellytykset, 
talousarviomäärärahat, suunnitellut 
tuotokset ja yksikkökustannukset. 
Tarvitaan rahoitussuunnitelma, jotta 
saadaan yleiskuva kaikista 
talousarvionäkökohdista ja kustakin 
tukitoimesta, sekä tavoitesuunnitelma.

(61) Koska YMP:n 
strategiasuunnitelmien olisi 
mahdollistettava se, että komissio kantaa 
vastuunsa unionin talousarviosta ja tuo 
jäsenvaltioille oikeusvarmuutta eräiden 
suunnitelman osatekijöiden suhteen, on 
aiheellista, että suunnitelmat sisältävät 
kuvauksen yksittäisistä tukitoimista, 
mukaan lukien tukikelpoisuusperusteet, 
talousarviomäärärahat, suunnitellut 
tuotokset ja yksikkökustannukset. 
Tarvitaan rahoitussuunnitelma, jotta 
saadaan yleiskuva kaikista 
talousarvionäkökohdista ja kustakin 
tukitoimesta, sekä tavoitesuunnitelma.

Or. es

Tarkistus 36
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Koska yhteistyössä toteutettavasta 
hallinnoinnista aiheutuvaan hallinnolliseen 
taakkaan voi liittyä ongelmia, YMP:n 
strategiasuunnitelmissa olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota yksinkertaistamiseen.

(64) Koska yhteistyössä toteutettavasta 
hallinnoinnista aiheutuvaan hallinnolliseen 
taakkaan voi liittyä ongelmia, YMP:n 
strategiasuunnitelmissa olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota tämän taakan 
keventämiseen.

Or. es

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti Tarkistus

(69) YMP:n strategiasuunnitelman 
hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta vastaa 
hallintoviranomainen. Sen tehtävät olisi 
täsmennettävä tässä asetuksessa. 
Hallintoviranomaisen olisi voitava siirtää 
osa tehtävistään, mutta sen on tällöinkin 
vastuussa hallinnon tehokkuudesta ja 
moitteettomuudesta. Jäsenvaltion olisi 
varmistettava, että YMP:n 
strategiasuunnitelman hallinnossa ja 
täytäntöönpanossa suojataan unionin 
taloudelliset edut Euroopan parlamentin ja 
neuvoston [asetuksen (EU, Euratom) X] 
[uusi varainhoitoasetus] ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) X 
[uusi horisontaaliasetus] mukaisesti.

(69) YMP:n strategiasuunnitelman 
hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta vastaa 
hallintoviranomainen. Jos maaseudun 
kehittämispolitiikkaan liittyviä 
osatekijöitä alueellistetaan, jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin perustaa alueellisia 
hallintoviranomaisia. Sen tehtävät olisi 
täsmennettävä tässä asetuksessa. 
Hallintoviranomaisen olisi voitava siirtää 
osa tehtävistään, mutta sen on tällöinkin 
vastuussa hallinnon tehokkuudesta ja 
moitteettomuudesta. Jäsenvaltion olisi 
varmistettava, että YMP:n 
strategiasuunnitelman hallinnossa ja 
täytäntöönpanossa suojataan unionin 
taloudelliset edut Euroopan parlamentin ja 
neuvoston [asetuksen (EU, Euratom) X] 
[uusi varainhoitoasetus] ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) X 
[uusi horisontaaliasetus] mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 38
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti Tarkistus

(71) Maaseuturahastosta olisi tuettava 
teknisen avun muodossa komission 
aloitteesta toimia, jotka liittyvät 
[horisontaaliasetuksen 7 artiklassa] 
tarkoitettujen tehtävien täyttämiseen. 
Lisäksi voidaan antaa myös teknistä apua 
jäsenvaltioiden aloitteesta niiden tehtävien 
hoitamiseksi, jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokasta hallinnointia ja täytäntöönpanoa 
varten. Teknisen avun lisääminen 
jäsenvaltioiden aloitteesta koskee vain 
Maltaa.

(71) Maaseuturahastosta olisi tuettava 
teknisen avun muodossa komission 
aloitteesta toimia, jotka liittyvät 
[horisontaaliasetuksen 7 artiklassa] 
tarkoitettujen tehtävien täyttämiseen. 
Lisäksi voidaan antaa myös teknistä apua 
jäsenvaltioiden aloitteesta niiden tehtävien 
hoitamiseksi, jotka ovat tarpeen YMP:n 
strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen 
tehokasta hallinnointia ja täytäntöönpanoa 
varten. Teknisen avun lisääminen 
jäsenvaltioiden aloitteesta koskee vain 
Luxemburgia ja Maltaa.

Or. es

Perustelu

Oikaisu

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 76 kappale

Komission teksti Tarkistus

(76) Käytössä olisi oltava mekanismit, 
joilla suojataan unionin taloudelliset edut, 
jos YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpano poikkeaa tavoitteista 
merkittävästi. Jäsenvaltioita voidaan näin 
ollen pyytää toimittamaan 
toimintasuunnitelmia, jos tulokset ovat
perusteettomasti kovin epätyydyttäviä. 
Tämä voi johtaa maksujen keskeyttämiseen 
ja lopulta, jos suunniteltuja tuloksia ei 
saavuteta, unionin myöntämän tuen 
alentamiseen. Lisäksi osana suoritukseen 
perustuvaa kannustinmekanismia otetaan 
käyttöön yleinen suorituspalkkio hyvän 
ympäristö- ja ilmastotehokkuuden 

(76) Käytössä olisi oltava mekanismit, 
joilla suojataan unionin taloudelliset edut, 
jos YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpano poikkeaa tavoitteista 
merkittävästi. Jäsenvaltioita voidaan näin 
ollen pyytää toimittamaan 
toimintasuunnitelmia, jos tulokset ovat 
perusteettomasti kovin epätyydyttäviä. 
Tämä voi johtaa maksujen keskeyttämiseen 
ja lopulta, jos suunniteltuja tuloksia ei 
saavuteta, unionin myöntämän tuen 
alentamiseen.
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edistämiseksi.

Or. es

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 kappale

Komission teksti Tarkistus

(83) Oikeusvarmuuden takaamiseksi, 
viljelijöiden oikeuksien suojaamiseksi ja 
suorien tukien muodossa olevien 
tukitoimityyppien sujuvan, 
johdonmukaisen ja tehokkaan toiminnan 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä seuraavien osalta: 
säännöt, joilla asetetaan tukien 
myöntämisen edellytykseksi tiettyjen 
hamppulajikkeiden varmennettujen 
siementen käyttö sekä menettely 
hamppulajikkeiden määrittämiseksi ja 
tetrahydrokannabinolipitoisuuden 
tarkastamiseksi; säännöt, jotka koskevat
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa ja 
tiettyjä asiaan liittyviä osatekijöitä
tukikelpoisuutta koskevien vaatimusten 
osalta; säännöt, jotka koskevat 
tukioikeuksien aktivoinnista tehtävän 
ilmoituksen sisältöä ja aktivointiin liittyviä 
vaatimuksia; ekojärjestelmiä koskevat 
täydentävät säännöt; toimenpiteet sen 
välttämiseksi, että tuotantosidonnaisen 
tulotuen saajat kärsivät markkinoiden 
rakenteellisesta epätasapainosta jollakin 
alalla, mukaan lukien päätös siitä, että 
tällaista tukea voidaan maksaa vuoteen 
2027 saakka niiden tuotantoyksiköiden 
perusteella, joita varten tuki myönnettiin 
aikaisemman viitejakson aikana; säännöt ja 
edellytykset, jotka koskevat maan ja 
lajikkeiden hyväksymistä puuvillan 
lajikohtaista tukea varten, ja säännöt, jotka 
koskevat kyseisen tuen 

(83) Oikeusvarmuuden takaamiseksi, 
viljelijöiden oikeuksien suojaamiseksi ja 
suorien tukien muodossa olevien 
tukitoimityyppien sujuvan, 
johdonmukaisen ja tehokkaan toiminnan 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä seuraavien osalta: 
säännöt, joilla asetetaan tukien 
myöntämisen edellytykseksi tiettyjen 
hamppulajikkeiden varmennettujen 
siementen käyttö sekä menettely 
hamppulajikkeiden määrittämiseksi ja 
tetrahydrokannabinolipitoisuuden 
tarkastamiseksi; ja tietyt osatekijät, jotka 
koskevat hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa tukikelpoisuutta 
koskevien vaatimusten osalta; säännöt, 
jotka koskevat tukioikeuksien aktivoinnista 
tehtävän ilmoituksen sisältöä ja aktivointiin 
liittyviä vaatimuksia; ekojärjestelmiä 
koskevat täydentävät säännöt; toimenpiteet 
sen välttämiseksi, että tuotantosidonnaisen 
tulotuen saajat kärsivät markkinoiden 
rakenteellisesta epätasapainosta jollakin 
alalla, mukaan lukien päätös siitä, että 
tällaista tukea voidaan maksaa vuoteen 
2027 saakka niiden tuotantoyksiköiden 
perusteella, joita varten tuki myönnettiin 
aikaisemman viitejakson aikana; säännöt ja 
edellytykset, jotka koskevat maan ja 
lajikkeiden hyväksymistä puuvillan 
lajikohtaista tukea varten, ja säännöt, jotka 
koskevat kyseisen tuen 
myöntämisedellytyksiä.
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myöntämisedellytyksiä.

Or. es

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 85 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(85 a) Jotta voidaan taata jäsenvaltioiden 
välinen tasa-arvo ja tarjota niille 
jäsennellyt arviointityökalut, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä 
säädöksiä, jotka liittyvät 
suoritusperusteisen kehyksen sisältöön.

Or. es

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 120 artiklaan, jota on muutettu delegoidulla säädöksellä Euroopan 
parlamentin oikeudellisen yksikön lausunnon mukaisesti.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

(87) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja välttää 
viljelijöiden välinen epäreilu kilpailu ja 
syrjintä, komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa seuraavien osalta: 
viitealojen vahvistaminen öljykasvien 
tukea varten; säännöt, jotka koskevat maan 
ja lajikkeiden hyväksymistä puuvillan 
lajikohtaista tukea varten ja asiaan liittyviä 
ilmoituksia; alennuksen laskenta, jos 
puuvillan tukikelpoinen viljelyala ylittää 
perusalan; unionin taloudellinen apu 
viininvalmistuksen sivutuotteiden 

(87) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja välttää 
viljelijöiden välinen epäreilu kilpailu ja 
syrjintä, komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa seuraavien osalta: 
viitealojen vahvistaminen öljykasvien 
tukea varten; säännöt, jotka koskevat maan 
ja lajikkeiden hyväksymistä puuvillan 
lajikohtaista tukea varten ja asiaan liittyviä 
ilmoituksia; alennuksen laskenta, jos 
puuvillan tukikelpoinen viljelyala ylittää 
perusalan; unionin taloudellinen apu 
viininvalmistuksen sivutuotteiden 
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tislaukseen; maaseudun kehittämisen 
tukitoimityyppeihin maksettavan unionin 
tuen kokonaismäärän jäsenvaltiokohtainen 
vuosijakauma; säännöt, jotka koskevat 
YMP:n strategiasuunnitelmiin 
sisällytettävien osien esittämistä; säännöt, 
jotka koskevat YMP:n 
strategiasuunnitelmien hyväksymiseen 
sekä suunnitelmien muutospyyntöjen 
esittämiseen ja hyväksymiseen liittyvää 
menettelyä ja määräaikoja; YMP:n 
strategiasuunnitelmien tarjoamiin 
mahdollisuuksiin liittyvien tiedotus- ja 
julkistamisvaatimusten yhdenmukaiset 
soveltamisedellytykset; säännöt, jotka 
liittyvät tuloksellisuus-, seuranta- ja 
arviointikehykseen; säännöt, jotka 
liittyvät vuotuisten 
tuloksellisuuskertomusten sisällön 
esittämiseen; säännöt, jotka koskevat 
komission suorittamaa 
tuloksellisuusarviointia varten 
jäsenvaltioiden toimittamia tietoja; 
säännöt, jotka koskevat tiedontarpeita ja 
mahdollisia tietolähteiden välisiä 
synergioita; sekä järjestelyt, joilla 
varmistetaan yhdenmukainen 
lähestymistapa suorituspalkkion 
jakamiseen jäsenvaltioille. Tätä valtaa 
olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201122

mukaisesti.

tislaukseen; maaseudun kehittämisen 
tukitoimityyppeihin maksettavan unionin 
tuen kokonaismäärän jäsenvaltiokohtainen 
vuosijakauma; säännöt, jotka koskevat 
YMP:n strategiasuunnitelmiin 
sisällytettävien osien esittämistä; säännöt, 
jotka koskevat YMP:n 
strategiasuunnitelmien hyväksymiseen 
sekä suunnitelmien muutospyyntöjen 
esittämiseen ja hyväksymiseen liittyvää 
menettelyä ja määräaikoja; YMP:n 
strategiasuunnitelmien tarjoamiin 
mahdollisuuksiin liittyvien tiedotus- ja 
julkistamisvaatimusten yhdenmukaiset 
soveltamisedellytykset; säännöt, jotka 
liittyvät vuotuisten 
tuloksellisuuskertomusten sisällön 
esittämiseen; säännöt, jotka koskevat 
komission suorittamaa 
tuloksellisuusarviointia varten 
jäsenvaltioiden toimittamia tietoja; 
säännöt, jotka koskevat tiedontarpeita ja 
mahdollisia tietolähteiden välisiä 
synergioita. Tätä valtaa olisi käytettävä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 182/201122 mukaisesti.

_________________ _________________

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. es

Perustelu

Tuloksellisuus-, seuranta- ja arviointikehykseen liittyvät säännöt on säädettävä delegoidulla 
säädöksellä. Lisäksi ehdotetaan ”suorituspalkkion” poistamista, koska se voisi tarkoittaa 
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kaksinkertaista seuraamusta. Termi ”suorituspalkkio” on sekava, koska sen taakse kätkeytyy 
todellisuudessa seuraamus, joka voi tulla tavoitteiden saavuttamatta jäämisestä aiheutuvien 
seuraamusten päälle.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 92 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(92 a) Euroopan unionin saarialueilla on 
erityisiä vaikeuksia maataloustoiminnan 
harjoittamisessa ja maaseutualueiden 
kehittämisessä. Olisi syytä arvioida 
YMP:n vaikutus näillä alueilla, jotta 
voidaan hyväksyä strategiasuunnitelmia, 
joissa otetaan huomioon näiden alueiden 
erityispiirteet.

Or. es

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukitoimityypit ja yhteiset
vaatimukset, jotta jäsenvaltiot voivat 
pyrkiä näihin tavoitteisiin, sekä asiaan 
liittyvät rahoitusjärjestelyt;

b) EU:n tukitoimityypit ja 
vaatimukset, joita jäsenvaltiot soveltavat, 
jotta ne voivat pyrkiä näihin tavoitteisiin, 
sekä asiaan liittyvät rahoitusjärjestelyt;

Or. es

Perustelu

YMP:n yhteistä ominaisluonnetta on korostettava ja vahvistettava.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta



PR\1167489FI.docx 39/238 PE627.760v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan 
maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavaan unionin 
tukeen, jota myönnetään jäsenvaltion 
laatimassa ja komission hyväksymässä, 
1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän 
joulukuuta 2027 välisen ajanjakson 
kattavassa YMP:n strategiasuunnitelmassa 
täsmennettyihin tukitoimiin.

2. Tätä asetusta sovelletaan 
maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavaan unionin 
tukeen, jota myönnetään jäsenvaltion 
laatimassa ja komission hyväksymässä, 
1 päivän tammikuuta 2023 ja 31 päivän 
joulukuuta 2027 välisen ajanjakson 
kattavassa YMP:n strategiasuunnitelmassa 
täsmennettyihin tukitoimiin.

Or. es

Perustelu

Strategiasuunnitelmiin perustuva uusi malli merkitsee YMP:n mullistavaa muutosta. Näiden 
suunnitelmien laatimista varten tarvitaan enemmän aikaa. Siksi niiden käyttöönottoa on 
lykättävä, jotta vältytään myös viljelijöiden tukien maksamisen keskeyttämistä koskevalta 
vaaralta.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavaan tukeen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus]26 II osaston III 
lukua, III osaston II lukua sekä 41 ja 43 
artiklaa.

2. Tämän asetuksen mukaisesti 
maaseuturahastosta rahoitettavaan tukeen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus]26 III osaston II 
lukua sekä 41 ja 43 artiklaa.

_________________ _________________

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) […/…] [päivämäärä] [koko 
nimi] (EUVL L ).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) […/…] [päivämäärä] [koko 
nimi] (EUVL L ).

Or. es

Perustelu

Komission ehdotuksessa säädetään jo seuraamuksia strategiasuunnitelmissa määriteltyjen 
tavoitteiden saavuttamatta jättämisestä. Seuraamuksien määrääminen makrotaloudellisten 
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tavoitteiden saavuttamatta jättämisestä voisi tarkoittaa kaksinkertaisia seuraamuksia.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) hanketta, sopimusta, toimintaa tai 
hankeryhmää, joka on valittu kyseisten 
ohjelmien perusteella;

i) hanketta, sopimusta, toimintaa tai 
hankeryhmää, joka on valittu kyseisen 
strategiasuunnitelman perusteella;

Or. es

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kun kyseessä ovat rahoitusvälineet, 
ohjelman rahoitusosuutta 
rahoitusvälineeseen ja kyseisestä 
rahoitusvälineestä tämän jälkeen 
lopullisille vastaanottajille myönnettyä 
rahoitustukea;

ii) kun kyseessä ovat rahoitusvälineet, 
strategiasuunnitelman rahoitusosuutta 
rahoitusvälineeseen ja kyseisestä 
rahoitusvälineestä tämän jälkeen 
lopullisille vastaanottajille myönnettyä 
rahoitustukea;

Or. es

Perustelu

Yksinkertainen selvennys.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – h alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) julkis- tai yksityisoikeudellista 
elintä, yhteisöä, riippumatta siitä, onko se 
oikeushenkilö, tai luonnollista henkilöä, 

i) julkis- tai yksityisoikeudellista 
elintä, yhteisöä, riippumatta siitä, onko se 
oikeushenkilö, luonnollista henkilöä tai 
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joka on vastuussa toimien käynnistämisestä 
tai joka on vastuussa niin toimien 
käynnistämisestä kuin täytäntöönpanosta;

luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmää, joka on 
vastuussa toimien käynnistämisestä tai joka 
on vastuussa niin toimien käynnistämisestä 
kuin täytäntöönpanosta;

Or. es

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) ’välitavoitteilla’ ennalta sovittuja 
arvoja, jotka on saavutettava tietyllä 
hetkellä strategiasuunnitelmakauden aikana 
tiettyyn erityistavoitteeseen sisältyvien 
indikaattoreiden osalta.

j) ’välitavoitteilla’ ennalta sovittuja 
arvoja, jotka on saavutettava tietyllä 
hetkellä strategiasuunnitelmakauden aikana 
tiettyyn erityistavoitteeseen sisältyvien 
tulosindikaattoreiden osalta.

Or. es

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’maataloustoiminta’ on 
määriteltävä siten, että se sisältää paitsi 
SEUT-sopimuksen liitteessä I lueteltujen 
maataloustuotteiden tuottamisen, mukaan 
lukien puuvilla ja lyhytkiertoinen 
energiapuu, myös maatalousmaan 
säilyttämisen sellaisessa kunnossa, että se 
soveltuu laitumeksi tai viljelyyn ilman, että 
sitä olisi valmisteltava muutoin kuin 
tavanomaisilla maatalousmenetelmillä ja -
koneilla;

a) ’maataloustoiminta’ on 
määriteltävä siten, että se sisältää paitsi 
SEUT-sopimuksen liitteessä I lueteltujen 
maataloustuotteiden, puuvillan ja 
lyhytkiertoisen energiapuun tuottamisen 
myös maatalousmaan säilyttämisen 
sellaisessa kunnossa, että se soveltuu 
laitumeksi tai viljelyyn ilman, että sitä olisi 
valmisteltava muutoin kuin tavanomaisilla 
maatalousmenetelmillä ja -koneilla;
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Or. es

Perustelu

Oikaisu.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) ’pysyvä nurmi ja pysyvä laidun’ 
(joita yhdessä kutsutaan ’pysyväksi 
nurmeksi’) ovat maata, joka ei kuulu tilan 
viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen ja 
jota käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luonnollisesti (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä). Siihen voi 
sisältyä muitakin lajeja, kuten pensaita 
ja/tai puita, jotka voivat olla laidunnettavia 
tai tuottaa rehua;

iii) ’pysyvä nurmi ja pysyvä laidun’ 
(joita yhdessä kutsutaan ’pysyväksi 
nurmeksi’) ovat maata, joka ei kuulu tilan 
viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen ja 
jota käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luonnollisesti (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä). Siihen voi 
sisältyä muitakin lajeja, kuten pensaita 
ja/tai puita, jotka voivat olla laidunnettavia 
tai tuottaa rehua, edellyttäen, että 
enemmistönä ovat heinäkasvit tai muut 
nurmirehukasvit; ne voivat olla myös 
maata, joka on laidunnettavaa ja joka on 
osa vakiintunutta paikallista käytäntöä, 
jossa heinäkasvit ja muut 
nurmirehukasvit eivät perinteisesti ole 
enemmistönä laidunmailla, tai maata, 
joka on laidunnettavaa ja jolla 
heinäkasvit ja muut nurmirehukasvit 
eivät ole enemmistönä tai niitä ei ole 
laidunmailla. Jos jäsenvaltiot niin 
päättävät, pois suljetaan laidunmaat, joita 
ei ole kynnetty vähintään viiteen vuoteen;

Or. es

Perustelu

Euroopan komission ehdotus merkitsisi askelta taaksepäin Omnibus-asetusta koskevien 
neuvottelujen yhteydessä saavutetusta sopimuksesta, jossa otettiin huomioon Välimeren 
laidunmaiden, kuten dehesa-laidunmaiden, erityispiirteet. Tämän määritelmän olennaiset 
osatekijät on säilytettävä, jotta vältytään syrjivältä kohtelulta.
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’tosiasiallinen viljelijä’ on 
määriteltävä tavalla, jolla varmistetaan, että 
tulotukea ei myönnetä niille viljelijöille, 
joiden maataloustoiminta on vain vähäinen 
osa heidän koko taloudellista toimintaansa 
tai joiden pääasiallinen liiketoiminta ei ole
maatalouden harjoittaminen, tämän 
kuitenkaan estämättä tuen myöntämistä 
useampaa toimintaa harjoittaville 
viljelijöille. Määritelmän avulla on 
pystyttävä määrittämään, ketkä viljelijät 
eivät ole tosiasiallisia viljelijöitä, käyttäen 
perusteena esimerkiksi tuloharkintaa, tilan 
työvoimapanoksia, yrityksen toimialaa 
ja/tai rekistereissä oloa;

d) ’tosiasiallinen viljelijä’ on 
määriteltävä tavalla, jolla varmistetaan, että 
tulotukea myönnetään niille viljelijöille, 
joiden maataloustoiminta ei ole vähäinen 
osa heidän koko taloudellista toimintaansa 
tai joiden pääasiallinen liiketoiminta on
maatalouden harjoittaminen, tämän 
kuitenkaan estämättä tuen myöntämistä 
useampaa toimintaa harjoittaville 
viljelijöille. Määritelmän avulla on 
pystyttävä määrittämään, ketkä viljelijät 
ovat tosiasiallisia viljelijöitä, käyttäen 
perusteena esimerkiksi tuloharkintaa, tilan 
työvoimapanoksia, yrityksen toimialaa 
ja/tai rekistereissä oloa. Määritelmässä on 
joka tapauksessa säilytettävä Euroopan 
unionin perhetilamalli, jossa tilat voivat 
olla yksittäisiä tai yhteenliittymiin 
kuuluvia, eikä niiden koolla ole 
määritelmän kannalta merkitystä, ja 
määritelmässä voitaisiin ottaa huomioon 
tarvittaessa SEUT-sopimuksen 
349 artiklassa määriteltyjen alueiden 
erityispiirteet;

Or. es

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) ’nuori viljelijä’ on määriteltävä 
siten, että määritelmä sisältää

e) ’nuori viljelijä’ on määriteltävä 
strategiasuunnitelman kaikissa toimissa
siten, että määritelmä sisältää 40 vuoden 
yläikärajan ja

Or. es
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) yläikärajan, joka saa olla enintään 
40 vuotta;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) Jäsenvaltiot voivat korottaa edellä 
i alakohdassa tarkoitettua yläikärajaa 
45 vuoteen, jos tällainen korotus on 
vahvuuksien, heikkouksien, 
mahdollisuuksien ja uhkien analyysin 
(SWOT-analyysi) perusteella tarpeen, 
jotta voidaan noudattaa 6 artiklan 
1 kohdan g alakohdassa määriteltyä 
tavoitetta;

Or. es

Perustelu

Maaseudun voimakas väestökato ja väestön huomattava ikääntyminen oikeuttavat ”nuorille” 
tarkoitettujen tukien saajien yläikärajan korottamisen, jotta voidaan edistää uusien 
viljelijöiden saapumista maaseudulle.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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iii b) Arvioitaessa tilan pääasiallisen 
yrittäjän edellytyksien täyttymistä 
jäsenvaltiot ottavat huomioon eri 
kumppaneiden osallistumistavat 
yhteenliittymien johtamiseen.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioiden on otettava huomioon yhteenliittymämallien erityistilanne, kun ne laativat 
määritelmän ”nuorelle viljelijälle”.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) ’nuori viljelijä’ on määriteltävä 
siten, että määritelmä sisältää

i) edellytykset ’tilan pääasiallisena 
yrittäjänä’ olemiselle;

ii) asianmukaisen koulutuksen ja/tai 
taidot.

Or. es

Perustelu

Uusille viljelijöille on annettava enemmän tukea, jotta vahvistetaan heidän osallistumistaan 
maaseutualueiden elvyttämiseen.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston tuella pyritään 
jatkossakin parantamaan maatalouden, 
elintarvikealan ja maaseutualueiden 

Maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston tuella pyritään 
jatkossakin parantamaan maatalouden, 
elintarvikkeiden tuotannon ja 
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kestävää kehitystä ja edistämään 
seuraavien yleistavoitteiden saavuttamista:

maaseutualueiden kestävää kehitystä ja 
edistämään seuraavien talous-, ympäristö-
ja sosiaalialan yleistavoitteiden 
saavuttamista:

Or. es

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistetään älykästä, kestävää ja 
monipuolista maatalousalaa, jolla 
varmistetaan elintarviketurva;

a) edistetään kestävää, 
kilpailukykyistä ja monipuolista 
maatalousalaa ja autetaan saavuttamaan 
SEUT-sopimuksen 39 artiklan a, c, d ja 
e kohdassa määritellyt tavoitteet, jotta 
saavutetaan toimitusvarmuus EU:ssa;

Or. es

Perustelu

Uudessa strategiasuunnitelmamallissa ei saa unohtaa perussopimukseen kirjattuja YMP:n 
taloudellisia tavoitteita.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lujitetaan maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta.

c) lujitetaan maaseutualueiden 
sosioekonomista rakennetta korostamalla 
erityisesti maaseutuväestön kohtuullisen 
elintason saavuttamista SEUT-
sopimuksen 39 artiklan b alakohdan 
mukaisesti ja maaseudun väestökadon 
torjumiseksi.

Or. es
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Perustelu

Uudessa strategiasuunnitelmamallissa ei saa unohtaa perussopimukseen kirjattuja YMP:n 
sosiaalisia tavoitteita.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) edistetään kestävää kehitystä ja
luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja 
ilman, tehokasta hoitoa;

e) edistetään kestävää kehitystä 
luonnonvarojen tehokkaamman hoidon 
avulla;

Or. es

Perustelu

Yksinkertaistetaan sanamuotoa.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) houkutellaan alalle nuoria 
viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan 
kehittämistä maaseutualueilla;

g) houkutellaan alalle nuoria 
viljelijöitä ja uusia viljelijöitä erityisesti 
eniten väestökadosta kärsivillä alueilla ja 
helpotetaan yritystoiminnan kehittämistä 
maaseutualueilla;

Or. es

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) edistetään työllisyyttä, kasvua, h) edistetään työllisyyttä, kasvua, 
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sosiaalista osallisuutta ja paikallista 
kehitystä maaseutualueilla, myös 
biotalouden ja kestävän metsänhoidon 
alalla;

sosiaalista osallisuutta, naisten 
osallistumista maaseututalouteen,
sukupuolten tasa-arvoa ja 
syrjimättömyyttä ja paikallista kehitystä 
maaseutualueilla, myös biotalouden ja 
kestävän metsänhoidon alalla;

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioiden on autettava vahvistamaan naisten roolia maaseutuympäristön 
tehostamisessa.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) parannetaan tapaa, jolla EU:n 
maatalous vastaa ravintoa ja terveyttä
koskeviin uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, 
ravitseva ja kestävän kehityksen 
mukainen ravinto, elintarvikejäte sekä 
eläinten hyvinvointi.

i) parannetaan tapaa, jolla EU:n 
maatalous vastaa elintarvikkeiden laatua 
ja turvallisuutta, ympäristön kestävyyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskeviin uusiin 
yhteiskunnan vaatimuksiin.

Or. es

Perustelu

YMP:lla on merkityksetön rooli elintarvikejätteen torjunnassa, minkä vuoksi sitä ei pitäisi 
mainita erityistavoitteiden joukossa. Toisaalta tarkistuksessa yksinkertaistetaan sanamuotoa.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityistavoitteita toteuttaessaan 
jäsenvaltion on varmistettava YMP:n tuen 
yksinkertaistaminen ja tuloksellisuus.

2. Näiden erityistavoitteiden 
saavuttamiseksi Euroopan komission ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava YMP:n 
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tuen hallinnollisen taakan 
mahdollisimman suuri rajoittaminen.

Or. es

Perustelu

Ei ole vielä selvää, että Euroopan komission ehdottama uusi malli yksinkertaistaisi YMP:aa, 
minkä vuoksi on järkevää keskittyä pikemminkin hallinnollisen taakan keventämiseen.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden 
strategiasuunnitelmissa voidaan olla 
käsittelemättä kaikkia 1 kohdassa 
määriteltyjä tavoitteita, jos se on 
perusteltua vahvuuksien, heikkouksien, 
mahdollisuuksien ja uhkien 
tilanneanalyysin (SWOT-analyysi) 
perusteella.

Or. es

Tarkistus 68

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat täydentää liitteessä I 
tarkoitettuja tuotos- ja tulosindikaattoreita 
erittelemällä ne yksityiskohtaisemmin, 
jotta ne voidaan sovittaa yhteen 
jäsenvaltioiden strategiasuunnitelmien 
erityispiirteiden kanssa kansallisella ja 
alueellisella tasolla.

Or. es
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Perustelu

Tarvitsemme yhteiset indikaattorit, jotka voidaan eritellä jäsenvaltioittain niiden erityisten 
tilanteiden mukaisesti. Tarkistuksella pyritään selventämään komission ehdotusta.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I 
yhteisten tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreiden 
mukauttamiseksi, jotta voidaan ottaa 
huomioon indikaattoreiden soveltamisesta 
saatu kokemus ja lisätä tarvittaessa uusia 
indikaattoreita.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Liitteessä I olevat yhteiset indikaattorit ovat YMP:n uuden mallin keskiössä, minkä vuoksi ne 
on luokiteltava olennaisiksi osatekijöiksi, joita on säänneltävä yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tukitoimet vahvistetaan objektiivisin ja 
syrjimättömin perustein ja että ne ovat 
sisämarkkinoille soveltuvia eivätkä 
vääristä kilpailua.

Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tukitoimet vahvistetaan objektiivisin ja 
syrjimättömin perustein ja että ne eivät estä 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Or. es

Tarkistus 71
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan komissio takaa, että 
jäsenvaltioiden strategiasuunnitelmat ovat 
Maailman kauppajärjestön (WTO) 
sitoumusten mukaisia.

Or. es

Perustelu

Komission on toimittava jatkossakin WTO:n sitoumusten noudattamisen takaajana, joten se 
voisi näkyä asetuksen yleisperiaatteissa.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että tämän 
asetuksen liitteessä II lueteltuihin 
tukitoimityyppeihin perustuvat tukitoimet, 
mukaan lukien 3 artiklassa säädetyt 
määritelmät ja 4 artiklassa säädetyt, 
YMP:n strategiasuunnitelmissa 
muotoiltavat määritelmät, ovat WTO:n 
maataloussopimuksen liitteessä 2 olevan 
1 kohdan määräysten mukaiset.

Kun Euroopan komissio on hyväksynyt 
strategiasuunnitelmat, katsotaan, että 
tämän asetuksen liitteessä II luetellut 
tukitoimityypit, mukaan lukien 3 artiklassa 
säädetyt määritelmät ja 4 artiklassa 
säädetyt, YMP:n strategiasuunnitelmissa 
muotoiltavat määritelmät, ovat WTO:n 
maataloussopimuksen liitteessä 2 olevan 
1 kohdan määräysten mukaiset.

Or. es

Perustelu

Euroopan komission on toimittava jatkossakin WTO:n sitoumusten noudattamisen takaajana. 
Toisaalta tässä asetuksessa tarkoitetut tukitoimet ovat kansainvälisen kaupan sääntöjen 
mukaisia.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tämän osaston II luvun 3 jakson 2 
alajaksossa säädettyyn puuvillan 
lajikohtaiseen tukeen perustuvat 
tukitoimet ovat WTO:n 
maataloussopimuksen 6 artiklan 5 
kohdan määräysten mukaisia.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Kyseinen tuki on WTO:n sääntöjen mukainen.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. YMP:n strategiasuunnitelmaan 
sisällytettäviä hallinnollisia seuraamuksia 
koskevissa säännöissä on noudatettava 
asetuksen (EU) [horisontaaliasetus]
IV osaston IV luvussa vahvistettuja
vaatimuksia.

2. Hallinnollisia seuraamuksia 
koskevissa säännöissä on noudatettava 
asetuksen (EU) (horisontaaliasetus) IV 
osaston IV luvussa säädettyjä vaatimuksia, 
joita sovelletaan tuensaajiin, joille 
maksetaan suoraa tukea tämän osaston II 
luvun mukaisesti tai vuosipalkkioita 65, 
66 ja 67 artiklan mukaisesti, jos he eivät 
noudata ensimmäisessä kohdassa 
ilmoitettuja ehdollisuutta koskevia 
sääntöjä.

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan, että horisontaaliasetuksessa säädetään yhteiset seuraamuksia koskevat säännöt. 
Tämän tarkistuksen on kuitenkin oltava sopusoinnussa sen kanssa, mitä sovitaan kyseisen 
asetuksen osalta.

Tarkistus 75
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
hyvässä maatalous- ja ympäristökunnossa. 
Jäsenvaltion on määriteltävä kansallisella 
tai alueellisella tasolla tuensaajiin 
sovellettavat hyvän maatalous- ja 
ympäristökunnon vähimmäisvaatimukset 
liitteessä III tarkoitettujen vaatimusten 
päätavoitteen perusteella ottaen huomioon 
kyseessä olevien alojen erityispiirteet, 
mukaan lukien maaperä- ja ilmasto-
olosuhteet, käytössä olevat 
viljelyjärjestelmät, maankäyttö, 
viljelykierto, viljelykäytännöt ja 
tilarakenteet.

1. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei 
enää käytetä tuotantoon, säilytetään 
hyvässä maatalous- ja ympäristökunnossa. 
Jäsenvaltion on määriteltävä kansallisella 
tai alueellisella tasolla tuensaajiin 
sovellettavat hyvän maatalous- ja 
ympäristökunnon vähimmäisvaatimukset 
liitteessä III tarkoitettujen vaatimusten 
perusteella ottaen huomioon kyseessä 
olevien alojen erityispiirteet, mukaan 
lukien maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, 
erilaisten tuotantojen agronomiset 
erityispiirteet, käytössä olevat 
viljelyjärjestelmät, maankäyttö, 
viljelykierto, viljelykäytännöt ja 
tilarakenteet.

Or. es

Perustelu

Tällä asetuksella säädetään jo ehdollisuuden vähimmäisvaatimukset, joita tuottajien on 
noudatettava. Toisaalta on otettava huomioon erilaisten tuotantojen agronomiset 
erityispiirteet, sillä tietyissä tapauksissa, kuten pysyvien viljelykasvien tai veden alla 
kasvavien kasvien osalta, ei voida soveltaa kaikkia hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevia vaatimuksia.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi liitteessä III 
vahvistettujen päätavoitteiden osalta 
määrätä kyseisessä liitteessä 
vahvistettujen vaatimusten lisäksi muita 
vaatimuksia näihin päätavoitteisiin 
pääsemiseksi. Jäsenvaltio ei kuitenkaan
saa määritellä vähimmäisvaatimuksia 
muiden päätavoitteiden kuin liitteessä III 

2. Jäsenvaltio ei saa määritellä 
vähimmäisvaatimuksia muiden 
päätavoitteiden kuin liitteessä III 
vahvistettujen päätavoitteiden osalta.
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vahvistettujen päätavoitteiden osalta.

Or. es

Perustelu

On taattava ehdollisuuden mahdollisimman yhdenmukainen soveltaminen, jotta vältytään 
erilaisilta tilanteilta.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on otettava käyttöön 
järjestelmä, jossa määrätään liitteessä III 
tarkoitettua maatilojen kestävää 
ravinnehuoltoa koskevasta välineestä; 
välineen vähimmäissisällön ja toimintojen 
on oltava kyseisessä liitteessä määritellyn 
mukaiset, ja tuensaajien on käytettävä 
sitä.

Poistetaan.

Komissio voi tukea jäsenvaltioita kyseisen 
välineen suunnittelussa, samoin kuin 
tarvittavissa datan tallennus- ja 
käsittelypalveluissa.

Or. es

Perustelu

Tämän välineen sisällyttäminen osaksi ehdollisuutta koskevia vaatimuksia on liian varhaista. 
Monet tuottajat eivät kykenisi ottamaan helposti käyttöön tätä välinettä. Tämä koskee 
erityisesti tuottajia, joiden alueella ei ole laajakaistaa. Tällä hetkellä on suositeltavaa 
sisällyttää ravinnehuolto osana toimenpiteitä, jotka voitaisiin kattaa neuvontapalveluilla.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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3 a. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
1 kohdassa tarkoitettuja käytäntöjä 
vastaavia käytäntöjä sillä edellytyksellä, 
että niistä on ilmaston ja ympäristön 
kannalta vastaavaa tai suurempaa hyötyä 
kuin yhdestä tai useammasta kyseisessä 
kohdassa tarkoitetusta käytännöstä.

Tällaisia vastaavia käytäntöjä ovat

a) sitoumukset, jotka on tehty asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 65 artiklan ja 
28 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b) sitoumukset, jotka on tehty tämän
asetuksen 28 artiklan mukaisesti;

c) kansalliset tai alueelliset 
ympäristösertifiointijärjestelmät, mukaan 
lukien vaatimustenmukaisuutta 
kansalliseen ympäristölainsäädäntöön 
nähden osoittava sertifiointijärjestelmä, 
jotka ylittävät asiaa koskevat liitteen III 
nojalla vahvistetut pakolliset vaatimukset 
ja joiden tarkoituksena on täyttää 
maaperän ja veden laatua, biologista 
monimuotoisuutta, maiseman 
säilyttämistä sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista 
koskevat tavoitteet.

Or. es

Perustelu

Pidetään säännös voimassa vastaavien käytäntöjen osalta.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Luonnonmukaisesta 
maataloudesta annetun asetuksen (EU) 
2018/848 vaatimukset täyttävät viljelijät 
täyttävät sen perusteella tämän asetuksen 
liitteessä III määritellyt hyvää maatalous-
ja ympäristökuntoa koskevat 
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toimenpidevaatimukset 1, 8 ja 9.

Or. es

Perustelu

Luonnonmukainen maatalous vapautetaan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista 1, 8 ja 9, koska se täyttää jo tiukemmat vaatimukset. Tarkoituksena 
on saattaa osaksi lainsäädäntöä samanlainen vapautus kuin mistä sovittiin viimeisimmässä 
YMP:n uudistuksessa viherryttämistä koskevien vaatimusten noudattamisen osalta.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. SEUT-sopimuksen 349 artiklan 
määritelmän mukaiset syrjäisimmät 
alueet vapautetaan tämän asetuksen 
liitteessä III määriteltyjen hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevien 
toimenpidevaatimusten 1, 2, 8 ja 9 
noudattamisesta.

Or. es

Perustelu

Pidetään voimassa syrjäisimpiä alueita koskevat poikkeukset, jotka liittyvät viherryttämisen 
kanssa samankaltaisiin hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskeviin 
toimenpidevaatimuksiin sekä hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevaan 
toimenpidevaatimukseen 2, jotta otetaan huomioon näiden alueiden vaikeudet.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
asianomaisille tuensaajille, tarvittaessa 
sähköisesti, luettelo ja selkeät ja tarkat 
ohjeet tilatasolla sovellettavista 
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vaatimuksista ja toimenpidevaatimuksista.

Or. es

Perustelu

Pidetään määräys voimassa.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
säännöillä, jotka koskevat hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa, mukaan 
lukien liitteessä III tarkoitetussa maan 
hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa 
koskevassa toimenpidevaatimuksessa 1 
sovelletun, nurmen osuuteen perustuvan 
järjestelmän osatekijät, viitevuosi ja 
muuntosuhde sekä maatilojen kestävää 
hoitoa koskevan välineen muoto ja muut 
vähimmäistekijät ja toiminnot.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
säännöillä, jotka koskevat vastaavia 
käytäntöjä, nurmen osuuteen perustuvan 
järjestelmän joitakin osatekijöitä, liitteessä 
III tarkoitetussa maan hyvää maatalous-
ja ympäristökuntoa koskevassa 
toimenpidevaatimuksessa 1 sovellettua 
viitevuotta, sekä hyväksyä vapautuksia 
ehdollisuutta koskevien sääntöjen 
noudattamisesta, jos se on tarpeen 
ylivoimaisen esteen, kuten 
terveydenhuoltoon liittyvien epidemioiden, 
katastrofien ja luonnononnettomuuksien, 
vuoksi.

Or. es

Perustelu

Liitteessä III ehdotetaan, että käyttöön otettaisiin pysyvän nurmen vaihtelun enimmäisosuus, 
minkä vuoksi tämä osatekijä jäisi delegoitujen säädösten ulkopuolelle. Hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevien toimenpidevaatimusten olennaiset säännöt on kirjattava 
perusasetukseen. Tarkistuksessa ehdotetaan kuitenkin, että Euroopan komissiolle voitaisiin 
myöntää siirretty säädösvalta muuttaa ehdollisuutta koskevia sääntöjä ylivoimaisen esteen 
tapauksessa ja ottaa käyttöön täydentäviä sääntöjä, jotka koskevat vastaavia käytäntöjä.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
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13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmaan viljelijöille 
ja muille YMP:n tuensaajille suunnattuja 
maanhoitoa ja tilanhoitoa koskevia 
neuvontapalveluja, jäljempänä ’maatilojen 
neuvontapalvelut’.

1. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
YMP:n strategiasuunnitelmaan viljelijöille, 
metsän haltijoille ja muille YMP:n 
tuensaajille suunnattuja maanhoitoa ja 
tilanhoitoa koskevia neuvontapalveluja, 
jäljempänä ’maatilojen neuvontapalvelut’.

Or. es

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 70 artiklassa tarkoitettu
riskinhallinta;

d) riskinhallinta;

Or. es

Perustelu

Asetuksessa säädetään riskinhallintaa koskevat järjestelmät myös alakohtaisia 
tukitoimenpiteitä eikä vain maaseudun kehittämistä varten.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) tekniikat tuotantojärjestelmien 
taloudellisten tulosten optimoimiseksi;

Or. es

Tarkistus 86
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) ensimmäistä kertaa alalle 
ryhtyville nuorille viljelijöille annettava 
erityisneuvonta;

Or. es

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f c) työturvallisuusvaatimukset tai 
maatiloihin liittyvät 
turvallisuusvaatimukset;

Or. es

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – f d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f d) maatilojen kestävä ravinnehuolto, 
erityisesti haavoittuvaisemmilla alueilla.

Or. es

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijälle tämän luvun 1. Jos viljelijälle myönnettävien 
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mukaisesti myönnettävien suorien tukien 
määrä on tiettynä kalenterivuonna yli 60 
000 euroa, jäsenvaltion on alennettava sitä 
seuraavasti:

suorien tukien määrä ylittää kunkin maan 
asettaman kynnysarvon, jonka on oltava 
vähintään 100 000 euroa, jäsenvaltion on 
alennettava sitä. Vähennyksen on oltava 
vähintään 25 prosenttia ja enintään 
100 prosenttia tuen määrästä.

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan mekanismia, joka mukautetaan kunkin maan tuotantorakenteisiin. Toisaalta 
vähennys ei saa vaikuttaa ekojärjestelmien tukeen, koska se olisi vastoin tämän asetuksen 
ympäristötavoitteita. Myös nuorille tarkoitettu tuki on suljettava tämän ulkopuolelle.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 25 prosenttia, jos määrä 
on 60 000–75 000 euroa;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 50 prosenttia, jos määrä 
on 75 000–90 000 euroa;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) vähintään 75 prosenttia, jos määrä 
on 90 000–100 000 euroa;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vähintään 100 prosenttia, jos 
määrä on yli 100 000 euroa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 94

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

Komission teksti Tarkistus

b a) palveluyritysten välityksellä 
maatilan maatalous- tai karjanhoitotöitä 
varten palkatun työvoiman 
palkkakustannukset; 

Or. es

Perustelu

Viljelijöille koituu hyvin usein palkkakustannuksia työntekijöistä, jotka on palkattu 
maataloustoimintaan liittyviä toimia, kuten pakkaamista, varten palveluyritysten välityksellä.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b b) suorat tuet, joihin viitataan 27 ja 
28 artiklassa.

Or. es

Perustelu

Nämä kaksi tukityyppiä on suljettava tukien enimmäismäärän (capping) ulkopuolelle, jotta 
vältytään 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ympäristöä ja sukupolvenvaihdosta koskevien 
tavoitteiden vastaiselta vaikutukselta.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen 
määrien laskemiseksi jäsenvaltion on 
käytettävä kansallisen tai alueellisen tason 
maataloustoimintaan liittyviä 
keskipalkkoja kerrottuna asianomaisen 
viljelijän ilmoittamien vuotuisten 
työyksiköiden määrällä.

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen 
määrien laskemiseksi jäsenvaltion on 
käytettävä todellisia palkkakustannuksia 
tai kansallisen tai alueellisen tason 
maataloustoimintaan liittyviä 
keskipalkkoja kerrottuna asianomaisen 
viljelijän ilmoittamien vuotuisten 
työyksiköiden määrällä. Jäsenvaltiot 
voivat käyttää indikaattoreita, jotka 
koskevat erilaisiin maatiloihin liittyviä 
standardoituja palkkakustannuksia, 
erilaisten maatilojen synnyttämien 
työpaikkojen viitearvoja sekä rekistereitä, 
jotka sisältävät maatilan palkatut toimet.

Or. es

Perustelu

Standardoidut tiedot voivat olla jäsenvaltioiden saatavilla oleva yksinkertaistettu väline 
palkkakustannusten vähennyksiä tehtäessä.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tuloa, joka tukien alentamisesta arvioidaan 
saatavan, on ensisijaisesti käytettävä 
kestävyysperusteisen täydentävän 
uudelleenjakotulotuen rahoittamiseen ja 
tämän jälkeen sellaisten muiden 
tukitoimien rahoittamiseen, jotka 
kuuluvat tuotannosta irrotettuihin suoriin
tukiin.

Tuloa, joka tukien alentamisesta arvioidaan 
saatavan, on ensisijaisesti käytettävä 
tuotannosta irrotettuihin tukiin.

Or. es

Perustelu

Tuen enimmäismäärät (capping) on pelkkä rahoituskurin väline, joten jäsenvaltioilla olisi 
oltava vapaus osoittaa tarpeidensa mukaisesti vapautetut varat asianmukaisiksi katsomiinsa 
tukitoimiin suoriin tukiin liittyvien tukitoimien puitteissa.

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi myös käyttää koko tulon tai 
osan siitä siirtoina rahoittaakseen IV luvun 
mukaisia maaseuturahaston 
tukitoimityyppejä. Tällainen siirto 
maaseuturahastoon on tehtävä osana 
YMP:n strategiasuunnitelman 
rahoitustaulukoita, ja sitä voidaan tarkistaa 
90 artiklan mukaisesti vuonna 2023. Siihen 
ei sovelleta maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston välisten varainsiirtojen 
enimmäismääriä, jotka vahvistetaan 
90 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltio voi myös käyttää koko tulon tai 
osan siitä siirtoina rahoittaakseen IV luvun 
mukaisia maaseuturahaston 
tukitoimityyppejä. Tällainen siirto 
maaseuturahastoon on tehtävä osana 
YMP:n strategiasuunnitelman 
rahoitustaulukoita, ja sitä voidaan tarkistaa 
90 artiklan mukaisesti vuonna 2025.

Or. es

Perustelu

Muutetaan määräaikaa strategiasuunnitelmien käyttöönoton osalta ehdotetun lykkäyksen 
mukaisesti. Toisaalta enimmäismäärien asettamisen (capping) seurauksena maaseudun 
kehittämiseltä tulevien siirtojen olisi mahduttava asetuksen rahoitussäännösten rajoituksiin.
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Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Oikeushenkilön tapauksessa 
taikka luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmän tapauksessa 
jäsenvaltiot voivat soveltaa 1 kohdassa 
tarkoitettua alennusta näiden 
oikeushenkilöiden tai ryhmien jäsenten 
tasolla, jos kansallisessa lainsäädännössä 
säädetään yksittäisille jäsenille oikeuksia 
ja velvollisuuksia, jotka ovat verrattavissa 
tilan päävastuullisten yksittäisten 
viljelijöiden asemassa olevien oikeuksiin 
ja velvollisuuksiin erityisesti niiden 
taloudellisen, sosiaalisen ja 
verotuksellisen aseman osalta, edellyttäen, 
että ne ovat osaltaan vahvistaneet 
kyseisten oikeushenkilöiden tai ryhmien 
maatalouden rakenteita.

Or. es

Perustelu

Säilytetään nykyinen säännös, jotta vältytään siltä, että enimmäismäärien asettaminen 
(capping) lannistaisi tuottajia ryhtymään toimiin sellaisten yhteenliittymien perustamiseksi, 
jotka parantavat kilpailukykyä ja alan asemointia elintarvikeketjussa.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Viljelijöille, joiden on vahvistettu 
keinotekoisesti luoneen edellytykset tämän 
artiklan tukien alentamista koskevien 
vaikutusten välttämiseksi, ei saa myöntää 
mitään sellaista etua, jolla he välttyvät 



PR\1167489FI.docx 65/238 PE627.760v02-00

FI

tämän artiklan vaikutuksilta.

Or. es

Perustelu

Pidetään säännös voimassa.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
säännöillä, joilla vahvistetaan 1 kohdassa 
säädetyn tukien alentamisen 
yhdenmukaistettu laskentaperusta sen 
varmistamiseksi, että varat jaetaan tukeen 
oikeutetuille tuensaajille asianmukaisesti.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
säännöillä, joilla vahvistetaan 1 kohdassa 
säädetyn tukien alentamisen 
yhdenmukaistettu laskentaperusta.

Or. es

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
2 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2 JAKSO Poistetaan.

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

Or. es

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
1 alajakso – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

1 ALAJAKSO Poistetaan.

Yleiset säännökset

Or. es

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuotannosta irrotettujen suorien tukien 
saamisen vähimmäisedellytykset

Suorien tukien saamisen 
vähimmäisedellytykset

Or. es

Perustelu

On säädettävä tukien määrään perustuva vähimmäiskynnysarvo, jotta otetaan huomioon 
pinta-alaan kytkemättömät tuet sekä myös hehtaariperusteisten tukien merkittävät vaihtelut.

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä 
tuotannosta irrotetut suorat tuet tässä 
jaksossa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltion on myönnettävä suorat 
tuet tässä jaksossa säädetyin ja jäsenvaltion 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
täsmentämin edellytyksin.

Or. es

Tarkistus 106

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

Jäsenvaltion on asetettava pinta-alakynnys 
ja myönnettävä tuotannosta irrotetut
suorat tuet vain sellaisille tosiasiallisille 
viljelijöille, joiden tilan tukikelpoinen ala, 
jolle on haettu tuotannosta irrotettuja 
suoria tukia, ylittää tämän pinta-
alakynnyksen.

Jäsenvaltion on asetettava pinta-alakynnys 
tai suoria tukia koskeva rajoitus ja 
myönnettävä suorat tuet vain sellaisille 
tosiasiallisille viljelijöille, joiden pinta-alat 
tai suorien tukien määrät vastaavat näitä 
kynnysarvoja tai ylittävät ne.

Or. es

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on pinta-alakynnystä 
asettaessaan pyrittävä varmistamaan, että 
tuotannosta irrotettuja suoria tukia 
voidaan myöntää tosiasiallisille viljelijöille 
ainoastaan, jos

Jäsenvaltion on pinta-alakynnystä tai 
tukien alarajaa asettaessaan pyrittävä 
varmistamaan, että suoria tukia voidaan 
myöntää tosiasiallisille viljelijöille 
ainoastaan, jos

Or. es

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vastaavien tukien hallinnointi ei 
aiheuta liiallista hallinnollista taakkaa; ja

a) näiden kynnysarvojen mukaisten 
tai ne ylittävien vastaavien tukien 
hallinnointi ei aiheuta liiallista 
hallinnollista taakkaa; ja

Or. es

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
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16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vastaavat määrät vaikuttavat 
tosiasiallisesti tavoitteisiin, jotka 
vahvistetaan 6 artiklan 1 kohdassa ja joita 
tuotannosta irrotetut suorat tuet edistävät.

b) näiden kynnysarvojen mukaiset tai 
ne ylittävät vastaavat määrät vaikuttavat 
tosiasiallisesti tavoitteisiin, jotka 
vahvistetaan 6 artiklan 1 kohdassa ja joita 
suorat tuet edistävät.

Or. es

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat 
päättää olla soveltamatta 1 kohtaa
syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren 
pieniin saariin.

3. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat 
päättää olla soveltamatta tätä artiklaa
syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren 
pieniin saariin.

Or. es

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
Osasto 3 – luku 2 – jakso 2 a (uusi) – otsikko

Komission teksti Tarkistus

JAKSO 

TUOTANNOSTA IRROTETUT SUORAT 
TUET

Or. es

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
mekanismeja, joilla rajoitetaan sellaista 
tukikelpoista hehtaarimäärää, jota varten 
voidaan myöntää tukea.

Or. es

Perustelu

Käytetty maatalousmaa on tietyissä jäsenvaltioissa paljon suurempi kuin tukikelpoinen pinta-
ala. Tämä rajoitus on sallittava, jotta vältytään hehtaariperusteisten tukien jyrkältä 
leikkaukselta.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio, joka on soveltanut 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 III osaston 
I luvun 1 jakson mukaista 
perustukijärjestelmää, päättää, että se ei 
myönnä perustulotukea tukioikeuksien 
perusteella, asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
mukaisesti myönnetyt tukioikeudet 
lakkaavat 31 päivänä joulukuuta 2020.

2. Jos jäsenvaltio, joka on soveltanut 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 III osaston 
I luvun 1 jakson mukaista 
perustukijärjestelmää, päättää, että se ei 
myönnä perustulotukea tukioikeuksien 
perusteella, asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
mukaisesti myönnetyt tukioikeudet 
lakkaavat 31 päivänä joulukuuta 2022.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen strategiasuunnitelmien käyttöönoton lykkäyksen kanssa.

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on määritettävä 1. Jäsenvaltion on määritettävä 
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tukioikeuksien yksikköarvo ennen tämän 
artiklan mukaista yhdenmukaistamista 
mukauttamalla tukioikeuksien arvoa 
suhteessa tukioikeuksien asetuksen (EU) 
N:o 1307/2013 mukaisesti hakuvuodeksi 
2020 vahvistettuun arvoon ja kyseisen 
asetuksen III osaston III luvussa 
hakuvuodeksi 2020 säädettyyn asiaan 
liittyvään tukeen, joka myönnetään 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin.

tukioikeuksien yksikköarvo ennen tämän 
artiklan mukaista yhdenmukaistamista 
mukauttamalla tukioikeuksien arvoa 
suhteessa tukioikeuksien asetuksen (EU) 
N:o 1307/2013 mukaisesti hakuvuodeksi 
2022 vahvistettuun arvoon ja kyseisen 
asetuksen III osaston III luvussa 
hakuvuodeksi 2022 säädettyyn asiaan 
liittyvään tukeen, joka myönnetään 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen strategiasuunnitelmien täytäntöönpanon lykkäämistä vuoteen 
2023 asti koskevan ehdotuksen kanssa.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 6 kohdassa tarkoitetut 
vähennykset on tehtävä objektiivisin ja 
syrjimättömin perusteisin. Tällaisiin 
perusteisiin voi sisältyä suurimman sallitun 
vähennyksen, joka ei saa olla pienempi 
kuin 30 prosenttia, vahvistaminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan 
mukaisesti vahvistetun vähimmäismäärän 
soveltamista.

7. Edellä 6 kohdassa tarkoitetut 
vähennykset on tehtävä objektiivisin ja 
syrjimättömin perusteisin. Tällaisiin 
perusteisiin voi sisältyä suurimman sallitun 
vähennyksen, joka ei saa olla yli
30 prosenttia, vahvistaminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan 
mukaisesti vahvistetun vähimmäismäärän 
soveltamista.

Or. es

Perustelu

On taattava YMP-tukien asteittainen lähentyminen.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion, joka päättää myöntää 
perustulotukea tukioikeuksien perusteella, 
on hallinnoitava kansallista varantoa.

1. Jäsenvaltion, joka päättää myöntää 
perustulotukea tukioikeuksien perusteella, 
on perustettava kansallinen varanto, joka 
vastaa enintään kolmea prosenttia tämän 
asetuksen liitteessä VII säädetyistä 
määrärahoista.

Or. es

Perustelu

Pidetään säännös voimassa.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat ylittää 
1 kohdassa säädetyn prosenttiosuuden, jos 
se on tarpeen 4 kohdan a ja b alakohdan 
sekä 5 kohdan mukaisten 
määrärahatarpeiden kattamiseksi.

Or. es

Perustelu

Pidetään säännös voimassa.

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) nuoret viljelijät, jotka ovat 
aloittaneet tilanpidon ensimmäistä kertaa;

a) nuoret viljelijät, jotka ovat 
aloittaneet tilanpidon;

Or. es
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Perustelu

Nuorille annettavan tuen vaatimuksia on parannettava.

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijät, jotka ovat aloittaneet 
tilanpidon ensimmäistä kertaa tilan 
pääasiallisena yrittäjänä ja joilla on 
jäsenvaltion nuorten viljelijöiden osalta 
määrittelemä asianmukainen koulutus tai 
hankitut tarvittavat taidot.

b) viljelijät, jotka ovat aloittaneet 
tilanpidon ensimmäistä kertaa tilan 
pääasiallisena yrittäjänä ja joilla on 
asianmukainen koulutus tai hankitut 
tarvittavat taidot.

Or. es

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Jäsenvaltiot voivat a ja b kohdan 
tapauksessa asettaa etusijalle naiset, jotta 
voidaan edistää 6 artiklan 1 kohdan h 
alakohdassa mainitun tavoitteen 
saavuttamisen edistämistä.

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan naisia olevia viljelijöitä suosivaa valintaperustetta.

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat käyttää 
kansallista varantoa korottaakseen 
lineaarisesti perustulotukea tai 
noudattaakseen tiettyjä 6 artiklan 
1 kohdan tavoitteita syrjimättömien 
perusteiden pohjalta edellyttäen, että 
tämän artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyä 
varten on saatavilla riittävästi varoja.

Or. es

Perustelu

Pidetään säännös voimassa, mikä on tarpeen, jotta taataan varannon paras mahdollinen 
käyttö.

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varannon perustaminen; Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Varannon perustamisen edellytykset olisi kirjattava perusasetukseen.

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varantoon pääsy; Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Varantoon pääsyä koskevat yhteiset perusteet olisi mainittava perusasetuksessa.

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pienviljelijöille maksettava kertakorvaus Yksinkertaistettu järjestelmä
pienviljelijöille

Or. es

Perustelu

Komission ehdotuksessa annetaan jäsenvaltioille runsaasti liikkumavaraa pienviljelijöitä 
koskevan järjestelmän perustamista varten. Jotta vältyttäisiin kilpailun vääristymiseltä, 
ehdotetaan kaikkien jäsenvaltioiden yhteistä yksinkertaistettua järjestelmää.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi myöntää tukia 
määritelmänsä mukaisille pienviljelijöille 
kertakorvauksena, joka korvaa tämän 
jakson ja tämän luvun 3 jakson mukaiset 
suorat tuet. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
vastaava tukitoimi YMP:n 
strategiasuunnitelmaan viljelijöille 
vapaaehtoisena.

Jäsenvaltio voi ottaa käyttöön 
yksinkertaistetun järjestelmän
pienviljelijöille, jotka hakevat tukea 
enintään 1 250 euroa enintään 10 
hehtaarin pinta-alalle. Kyseinen 
järjestelmä voi koostua 
kertakorvauksesta, joka korvaa tämän 
jakson ja tämän luvun 3 jakson mukaiset 
suorat tuet, tai hehtaariperusteisesta 
tuesta, joka voi olla eriytetty alueittain, ja 
jotka on määritelty 18 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
vastaava tukitoimi YMP:n 
strategiasuunnitelmaan viljelijöille 
vapaaehtoisena.

Or. es
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Perustelu

Komission ehdotuksessa annetaan jäsenvaltioille runsaasti liikkumavaraa pienviljelijöitä 
koskevan järjestelmän perustamista varten. Jotta vältyttäisiin kilpailun vääristymiseltä, 
ehdotetaan kaikkien jäsenvaltioiden yhteistä yksinkertaistettua järjestelmää.

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöiden, jotka haluavat osallistua 
yksinkertaistettuun järjestelmään, on 
jätettävä hakemus viimeistään 
jäsenvaltion määrittelemänä päivänä, 
sanotun vaikuttamatta siihen, että 
viimeksi mainittu sisällyttää tietyt viljelijät 
automaattisesti järjestelmään ja tarjoaa 
heille mahdollisuuden erota siitä tietyssä 
aikataulussa.

Or. es

Perustelu

Pidetään säännös voimassa.

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat sulkea tähän artiklaan 
osallistuvat viljelijät pois ehdollisuuteen 
liittyvistä tarkastuksista, joista on säädetty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoituksesta, hallinnoinnista ja 
seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 
1306/2013 kumoamisesta.

Or. es
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Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus sulkea ehdollisuutta koskevien tarkastusten 
ulkopuolelle tuottajat, joiden pinta-ala on enintään 10 hehtaaria ja jotka osallistuvat 
yksinkertaistettuun järjestelmään. Tällaisten tuottajien hallinnollinen taakka on kohtuuton 
tavoiteltuun ympäristötavoitteeseen nähden, kun otetaan huomioon, että he edustavat monissa 
tapauksissa hyvin pientä osuutta (neljä prosenttia EU:n keskiarvosta) tukikelpoisesta pinta-
alasta.

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tuottajilla, jotka on valittu tuensaajiksi 
69 artiklan 2 kohdan e alakohdan nojalla, 
ei ole oikeutta osallistua 
yksinkertaistettuun järjestelmään.

Or. es

Perustelu

Viljelijät, jotka ottavat vastaan tukea maatilojensa luovuttamiseksi pysyvästi muille 
viljelijöille, suljetaan yksinkertaistetun järjestelmän ulkopuolelle.

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on varmistettava tuen 
uudelleenjako isoimmilta pienemmille ja 
keskisuurille tiloille säätämällä 
uudelleenjakotulotuesta vuotuisena, 
tuotannosta irrotettuna hehtaarikohtaisena 
tukena viljelijöille, joilla on oikeus 
17 artiklassa tarkoitetun perustulotuen 
mukaisiin maksuihin.

2. Jäsenvaltion on varmistettava tuen 
uudelleenjako taloudellisesti suuremmilta
pienemmille tiloille säätämällä 
uudelleenjakotulotuesta vuotuisena, 
tuotannosta irrotettuna hehtaarikohtaisena 
tukena viljelijöille, joilla on oikeus 
17 artiklassa tarkoitetun perustulotuen 
mukaisiin maksuihin.

Or. es
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Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on vahvistettava 
hehtaarikohtainen määrä tai eri määrät eri 
hehtaariasteikoille sekä viljelijäkohtainen 
hehtaarien enimmäismäärä, jolle/joille 
uudelleenjakotulotukea maksetaan.

3. Jäsenvaltion on vahvistettava 
uudelleenjakotuki, joka on vastaava kuin
hehtaarikohtainen määrä tai eri määrät eri 
hehtaariasteikoille, siten, että nämä 
määrät voidaan eriyttää alueittain, jotka 
on määritelty 18 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Tämä määrä on alle 
25 prosenttia kestävyysperusteisesta 
perustulotuesta kansallisen tason tai 
18 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
määriteltyjen alueiden keskiarvon 
mukaisesti kerrottuna viljelijän 
ilmoittamien tukikelpoisten hehtaarien 
määrällä. Tukikelpoisten hehtaarien 
määrä ei saa ylittää jäsenvaltioiden 
määrittelemää enimmäismäärää, joka on 
enintään 30 hehtaaria tai maatilojen 
kansallinen keskimääräinen koko tai 
18 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
määriteltyjen alueiden maatilojen 
keskimääräinen koko.

Or. es

Perustelu

On määriteltävä YMP-tukien uudelleenjakamisen yhteiset perusteet ja poistettava 
mahdollinen riski maatilojen kannattavuuden vahingoittamisesta.

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot määrittelevät 
uudelleenjakotuen jakamiseksi 
syrjimättömät perusteet, jotka perustuvat 
6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
säädettyjen asioiden saavuttamiseen. 
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Jäsenvaltiot voivat myös määrittää 
taloudellisen koon ylärajan, jonka 
ylittävillä maatiloilla ei ole oikeutta 
uudelleenjakotukeen.

Or. es

Perustelu

On säädettävä sellaiset tukien uudelleenjakamista koskevat yhteiset perusteet, jotka takaavat 
oikeudenmukaisen jaon.

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tietylle hakuvuodelle suunniteltu 
hehtaarikohtainen määrä ei saa olla 
suurempi kuin suorien tukien kansallinen 
keskimäärä kyseisenä hakuvuonna.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kansallinen keskimääräinen 
suorien tukien määrä hehtaaria kohden 
määritellään liitteessä IV säädetyn, tiettyä 
hakuvuotta koskevan suorien tukien 
kansallisen enimmäismäärän ja kyseisen 
hakuvuoden perustulotuen suunniteltujen 
tuotosten välisenä suhteena, hehtaareina 
ilmaistuna.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Oikeushenkilön tapauksessa 
taikka luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmän tapauksessa 
jäsenvaltiot voivat soveltaa tämän artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua hehtaarien 
enimmäismäärää näiden 
oikeushenkilöiden tai ryhmien jäsenten 
tasolla, jos kansallisessa lainsäädännössä 
säädetään yksittäisille jäsenille oikeuksia 
ja velvollisuuksia, jotka ovat verrattavissa 
maatalousyrittäjän asemassa olevien 
yksittäisten viljelijöiden oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin erityisesti niiden 
taloudellisen, sosiaalisen ja 
verotuksellisen aseman osalta, edellyttäen, 
että ne ovat osaltaan vahvistaneet 
kyseisten oikeushenkilöiden tai ryhmien 
maatalouden rakenteita.

Or. es

Perustelu

Pidetään säännös voimassa, jotta otetaan huomioon yhteenliittymät.

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että mitään tässä luvussa säädettyä etua ei 
myönnetä viljelijälle, jonka todetaan 
jakaneen tilansa yksinomaan hyötyäkseen 
uudelleenjakotuesta. Tätä sovelletaan 
myös viljelijöihin, joiden tila on peräisin 
mainitusta jaosta.
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Or. es

Perustelu

Pidetään säännös voimassa.

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi säätää nuorten 
viljelijöiden täydentävästä tulotuesta tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltio voi säätää 4 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa säädettyjen 
perusteiden mukaisesti määriteltyjen
nuorten viljelijöiden täydentävästä 
tulotuesta tässä artiklassa säädetyin ja 
jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

Or. es

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi osana velvollisuutta 
edistää 6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
vahvistettua erityistavoitetta 
”houkutellaan alalle nuoria viljelijöitä ja 
helpotetaan yritystoiminnan kehittämistä 
maaseutualueilla” ja kohdentaakseen 
vähintään 2 prosenttia suorien tukien 
määrärahoistaan kyseiseen tavoitteeseen 
86 artiklan 4 kohdan mukaisesti tarjota 
täydentävää tulotukea nuorille viljelijöille, 
jotka ovat äskettäin aloittaneet tilanpidon
ensimmäistä kertaa ja ovat oikeutettuja 
17 artiklassa tarkoitettuun perustulotukeen.

2. Jäsenvaltio voi tarjota täydentävää 
tulotukea nuorille viljelijöille, jotka ovat 
aloittaneet maatilan johtajina ensimmäistä 
kertaa ja ovat oikeutettuja 17 artiklassa 
tarkoitettuun perustulotukeen.

Or. es
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Perustelu

Valintaperusteita on parannettava, jotta nuorilla viljelijöillä on mahdollisuus saada tukea. 
Toisaalta tekstin selventämiseksi kohdasta poistetaan yksi osa, sillä määrärahojen 
vähimmäismäärästä on säädetty jo 86 artiklan 4 kohdassa, jossa ehdotetaan myös paluun 
kieltävää lauseketta, jotta jäsenvaltiot eivät vähentäisi nuorille annettavaa tukea.

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Nuorten viljelijöiden täydentävä 
tulotuki on myönnettävä vuotuisena 
tuotannosta irrotettuna tukena tukikelpoista 
hehtaaria kohden.

3. Nuorten viljelijöiden täydentävä 
tulotuki on myönnettävä enintään 
seitsemän vuoden ajaksi vuotuisena 
tuotannosta irrotettuna tukena tukikelpoista 
hehtaaria kohden, ja se voidaan laskea 
kansallisella tasolla tai 18 artiklan 
2 kohdan mukaisesti määriteltyjen 
alueiden mukaan.

Or. es

Perustelu

Säädetään tässä artiklassa tarkoitetun nuorille annettavan tuen kestolle seitsemän vuoden 
enimmäisaika verrattuna nykyisin voimassa olevaan viiden vuoden enimmäisaikaan.

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat säätää erityisiä 
sääntöjä, jotka koskevat nuoria 
viljelijöitä, jotka kuuluvat 
tuottajaorganisaatioihin tai osuuskuntiin, 
jotta he eivät menetä tukea tämän artiklan 
nojalla näihin toimijoihin liittyessään.

Or. es
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Perustelu

On otettava huomioon tuottajaorganisaatioita ja osuuskuntia koskevat erityistilanteet.

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on säädettävä 
vapaaehtoisten ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmien, jäljempänä 
’ekojärjestelmät’, tuesta tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltion on otettava käyttöön 
vapaaehtoisia ilmasto- ja 
ympäristöjärjestelmiä, jäljempänä 
’ekojärjestelmät’, tässä artiklassa säädetyin 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

Or. es

Perustelu

Tämä tarkistus vaikuttaa vain espanjankieliseen versioon, jossa on käännösvirhe. [Suom. 
huom. Ehdotettu tarkistus eroaa myös suomenkielisestä lähtötekstistä.]

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on tuettava tässä 
tukitoimityypissä tosiasiallisia viljelijöitä, 
jos he sitoutuvat noudattamaan 
tukikelpoisilla hehtaareilla sitoumuksia, 
jotka koskevat ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä.

2. Jäsenvaltion on tuettava tässä 
tukitoimityypissä tosiasiallisia viljelijöitä, 
jos he sitoutuvat noudattamaan 
tukikelpoisilla hehtaareilla sitoumuksia, 
jotka koskevat ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. 
Näillä toimenpiteillä on pyrittävä 
sellaisten maanviljelykäytäntöjen 
säilyttämiseen ja näitä käytäntöjä 
koskevien tarvittavien muutosten 
edistämiseen, joiden vaikutus ympäristöön 
ja ilmastoon on myönteinen.

Or. es
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Perustelu

Uuden ekojärjestelmän olisi katettava mahdollisimman suuri määrä YMP:n tuensaajia, joiden 
joukossa olisi oltava monia viljelijöitä ja karjankasvattajia, joiden toiminta maaseutualueilla 
on välttämätöntä ympäristön pilaantumisen estämiseksi.

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on laadittava luettelo 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä.

3. Jäsenvaltion on laadittava luettelo 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisista 
maatalouskäytännöistä. Kyseinen luettelo 
voisi koostua toimenpiteistä, jotka ovat 
luonteeltaan erilaisia kuin 65 artiklassa 
tarkoitetut toimenpiteet, tai toimenpiteistä, 
jotka ovat luonteeltaan samanlaisia mutta 
joiden vaatimustaso on erilainen.

Or. es

Perustelu

On järkevää rajata perusasetuksessa sellaisten toimenpiteiden luonnetta, joita voidaan 
rahoittaa tämän artiklan nojalla.

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) täyttävät a, b ja c kohdassa 
säädetyt vaatimukset ja auttavat 
suojelemaan ympäristön kannalta 
suotuisia käytäntöjä ja erityisesti 
laajaperäistä kotieläintuotantoa.

Or. es

Tarkistus 144
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eroavat sitoumuksista, joista 
myönnetään tukea 65 artiklan mukaisesti.

d) täydentävät sitoumuksia tai eroavat 
tällaisista sitoumuksista, joista 
myönnetään tukea 65 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Ekojärjestelmien tuki myönnetään 
vuotuisena maksuna tukikelpoista hehtaaria 
kohden joko:

6. Ekojärjestelmien tuki myönnetään 
vuotuisena maksuna tukikelpoista hehtaaria 
tai tilaa kohden joko:

Or. es

Perustelu

Tilakohtainen tuki mahdollistaisi maattomien karjankasvattajien sisällyttämisen tähän 
järjestelmään.

Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi ekojärjestelmiä koskevilla 
muilla säännöillä.

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Perusasetuksen olisi sisällettävä kaikki ekojärjestelmiin liittyvät yhteiset osatekijät.

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja 
seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin 
sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne 
ovat tärkeitä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista tai ympäristöön 
liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviviljelmät, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, 
lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-
kasvit (paitsi puut), joita käytetään 
tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja.

Or. es

Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viimeistään 6 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
ohjeellinen tukiala laskettuna sen 
perusteella, mikä oli kunkin jäsenvaltion 
osuus unionin keskimääräisestä 
viljelyalasta tämän asetuksen 

Viimeistään 6 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
ohjeellinen tukiala laskettuna sen 
perusteella, mikä oli viljelyala, jonka 
perusteella ohjeellinen tukiala 
määriteltiin yhteisymmärryspöytäkirjan 
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voimaantuloa edeltäneiden viiden vuoden 
aikana. Nämä täytäntöönpanosäännökset 
hyväksytään 139 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

allekirjoittamisen jälkeen. Nämä 
täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 
139 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio aikoo lisätä 1 kohdassa 
tarkoitettuja suunniteltuja tuotoksiaan, 
jotka komissio on hyväksynyt YMP:n 
strategiasuunnitelmassa, sen on 
ilmoitettava komissiolle tarkistetut 
suunnitellut tuotokset esittämällä 
107 artiklan mukainen YMP:n 
strategiasuunnitelman muutospyyntö ennen 
1 päivää tammikuuta asianomaista 
hakuvuotta edeltävänä vuonna.

Jos jäsenvaltio aikoo lisätä 1 kohdassa 
tarkoitettuja suunniteltuja tuotoksiaan, 
jotka komissio on hyväksynyt YMP:n 
strategiasuunnitelmassa, sen on 
ilmoitettava komissiolle tarkistetut 
suunnitellut tuotokset esittämällä 
107 artiklan mukainen YMP:n 
strategiasuunnitelman muutospyyntö ennen 
1 päivää tammikuuta asianomaista 
hakuvuotta edeltävänä vuonna. Tätä 
muutosta ei oteta huomioon 107 artiklan 
7 kohdan laskemisessa.

Or. es

Perustelu

Tarkistus lisää joustavuutta 107 artiklan nojalla sallittujen strategiasuunnitelmien muutosten 
määrään.

Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es
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Perustelu

Ei ole järkevää määritellä budjettikohtia ennen rahoitusnäkymien puitteiden hyväksymistä.

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Perustelu

Ei ole järkevää määritellä budjettikohtia ennen rahoitusnäkymien puitteiden hyväksymistä.

Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Perustelu

Ei ole järkevää määritellä budjettikohtia ennen rahoitusnäkymien puitteiden hyväksymistä.

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es
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Perustelu

Ei ole järkevää määritellä budjettikohtia ennen rahoitusnäkymien puitteiden hyväksymistä.

Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu 
hedelmä- ja vihannesala;

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu 
hedelmä- ja vihannesala ja mainitut 
jalostettaviksi tarkoitetut tuotteet;

Or. es

Perustelu

Soveltamisala on säilytettävä voimassa.

Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat.

f) muut asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, 
o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat sekä 
valkuaiskasvit, perunat, kaniinit, puuvilla 
ja hevoset.

Or. es

Perustelu

Euroopan komission ehdottama luettelo on liian rajoittava, eikä se sisällä muun muassa 
valkuaiskasvialaa, mikä on vastoin EU:n poliittista tahtoa edistää näitä viljelykasveja, jotka 
paitsi ovat typpeä yhteyttäviä viljalajeja auttavat myös vähentämään eläinravinnon vajetta.

Tarkistus 156
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Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. 39 artiklan f kohdassa mainittujen 
alojen osalta voidaan järjestää 
tuottajaorganisaatioiden ja niiden 
yhteenliittymien toimintaohjelmia tai 
kansallisia tukiohjelmia. Jäsenvaltioiden 
on perusteltava strategiasuunnitelmissaan 
tukitoimityyppien valinta eri 
tuotantoalojen mukaisesti.

Or. es

Perustelu

On säädettävä muista tukimuodoista, jotta voidaan mukauttaa EU:n tuki eri tuotantoaloille ja 
ottaa huomioon pitkä prosessi, jota toimintaohjelmiin perustuvan mallin täytäntöönpano 
monissa tapauksissa tarkoittaa.

Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot sisällyttävät 
strategiasuunnitelmiinsa toimenpiteitä 
kriisien ehkäisemiseksi ja riskien 
hallitsemiseksi kaikenlaisissa 
alakohtaisissa tukitoimissa ja helpottavat 
tarvittaessa tuottajaorganisaatioiden, 
osuuskuntien ja toimialakohtaisten 
järjestöjen osallistumista.

Or. es

Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a a) jäsenvaltioiden välisen kilpailun 
vääristymisen estäminen;

Or. es

Perustelu

Euroopan komission on valvottava, että strategiasuunnitelmien alakohtaiset toimet eivät 
vääristä kilpailua.

Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tässä luvussa tarkoitetun unionin 
taloudellisen avun laskentaperuste, mukaan 
lukien viitejaksot ja kaupan pidetyn 
tuotannon arvon määrittäminen;

b) tässä luvussa tarkoitetun unionin 
taloudellisen avun laskentaperuste, mukaan 
lukien viitejaksot ja kaupan pidetyn 
tuotannon arvon määrittäminen 
toimintarahastoihin perustuvia ohjelmia 
varten;

Or. es

Perustelu

Tämä selvennys on tarpeen, kun otetaan huomioon ehdotus tukimuotojen laajentamisesta 
”muille aloille”.

Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 46 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun markkinoiltapoistoon ja 
52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
tukitoimityyppeihin myönnettävän unionin 
taloudellisen avun enimmäismäärä;

c) 46 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun markkinoiltapoistoon ja 
60 artiklan 2 kohdan e alakohdassa
tarkoitettuihin tukitoimityyppeihin 
myönnettävän unionin taloudellisen avun 
enimmäismäärä;



PR\1167489FI.docx 91/238 PE627.760v02-00

FI

Or. es

Perustelu

Viittaukset artikloihin ovat virheellisiä.

Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 
6 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

b) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
tarjonnan keskittäminen ja markkinoille 
saattaminen, myös suoramarkkinoinnin 
avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 
6 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Or. es

Perustelu

Lisätään 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tavoite, sillä tarjonnan keskittyminen ja 
kaupallistuminen mahdollistavat markkinasuuntautuneisuuden ja kilpailun lisäämisen.

Tarkistus 162

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien 
tuholaiskestävyys, sekä taloudellista 
kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä 
tukevat innovatiiviset käytännöt; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, 
c ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

c) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien 
tuholaiskestävyys, sekä taloudellista 
kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä 
tukevat innovatiiviset käytännöt; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b,
c ja i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. es
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Perustelu

Lisätään 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tavoite, sillä kestävien menetelmien tutkimus- ja 
kehitystyö auttavat lisäämään markkinasuuntautuneisuutta ja kilpailua.

Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien sekä ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden kehittäminen, 
käyttöönotto ja edistäminen sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö, erityisesti 
veden, maaperän, ilman, luonnon 
monimuotoisuuden ja muiden 
luonnonvarojen suojelu; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien sekä ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden kehittäminen, 
käyttöönotto ja edistäminen sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö, erityisesti 
veden, maaperän, ilman, luonnon 
monimuotoisuuden ja muiden 
luonnonvarojen suojelu; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. es

Perustelu

Lisätään 6 artiklan 1 kohdan d alakohdan tavoite, jotta voidaan sisällyttää 
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä kestävä energia.

Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden laadun parantaminen ja 
sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on 
suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä tai jotka 
kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 

f) tuotteiden kaupallisen arvon ja 
laadun parantaminen, mukaan lukien 
tuotteiden jalostuksen ja laadun 
parantaminen ja sellaisten tuotteiden 
kehittäminen, joilla on suojattu 
alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä, 
ympäristömerkintä tai jotka kuuluvat 
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1 kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

julkisiin tai yksityisiin laatujärjestelmiin; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

Or. es

Perustelu

On sisällytettävä muita sekä julkisia että yksityisiä laatujärjestelmiä, joita käytetään yhdessä 
ja jotka ovat tällä hetkellä käytettävissä hedelmä- ja vihannesalalla, kuten EUREPGAP ja 
GLOBALGAP.

Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
menekinedistäminen ja pitäminen kaupan 
joko tuoreina tai jalostettuina; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b ja
c alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

g) hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
markkinointi ja pitäminen kaupan joko 
tuoreina tai jalostettuina; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b, c ja 
i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. es

Perustelu

Lisätään 6 artiklan 1 kohdan i alakohdan tavoite, jotta voidaan ottaa huomioon sen tavan 
parantaminen, jolla EU:n maatalous vastaa yhteiskunnan vaatimuksiin.

Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) sivutuotteiden hallinta ja 
jätehuolto, jotta voidaan erityisesti 
suojella vedenlaatua.

Or. es



PE627.760v02-00 94/238 PR\1167489FI.docx

FI

Tarkistus 167

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja 
jätteiden vähentämiseen;

a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään muun muassa veden ja 
energian säästöön, ekologiseen 
pakkaamiseen ja jätteiden vähentämiseen;

Or. es

Tarkistus 168

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

Komission teksti Tarkistus

a a) toimenpiteet tarjonnan 
suunnittelemiseksi ja mukauttamiseksi 
kysynnän mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 169

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

Komission teksti Tarkistus

a b) toimenpiteet tuoreiden ja 
jalostettujen tuotteiden kaupallisen arvon 
lisäämiseksi;

Or. es

Tarkistus 170
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Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) toimenpiteet tuoreiden ja 
jalostettujen tuotteiden laadun 
parantamiseksi;

Or. es

Tarkistus 171

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tutkimus ja koetuotanto, joissa 
keskitytään erityisesti veden ja energian 
säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, 
jätteiden vähentämiseen, 
tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-
aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä 
muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien 
hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön 
lisäämiseen;

b) tutkimus ja koetuotanto, joissa 
keskitytään muun muassa veden ja 
energian säästöön, ekologiseen 
pakkaamiseen, jätteiden vähentämiseen, 
tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-
aineiden käytön vaikutusten 
vähentämiseen, epäsuotuisien sääolojen 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä 
muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien 
hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön 
lisäämiseen;

Or. es

Tarkistus 172

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) unionin ja kansallisten
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

m) unionin laatujärjestelmien ja 
muiden julkisten ja yksityisten 
järjestelmien täytäntöönpano;

Or. es
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Perustelu

Ehdotetaan sisällytettäväksi muita sekä julkisia että yksityisiä laatujärjestelmiä, joita 
käytetään yhdessä ja jotka ovat tällä hetkellä käytettävissä hedelmä- ja vihannesalalla, kuten 
EUREPGAP ja GLOBALGAP.

Tarkistus 173

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) menekinedistäminen ja tiedotus, 
mukaan lukien toimet ja toiminnot, joiden 
tarkoituksena on monipuolistaa ja 
vahvistaa hedelmä- ja vihannesmarkkinoita 
sekä tiedottaa hedelmien ja vihannesten 
kulutuksen terveyseduista;

n) markkinointi ja tiedotus, mukaan 
lukien toimet ja toiminnot, joiden 
tarkoituksena on monipuolistaa ja 
vahvistaa hedelmä- ja 
vihannesmarkkinoita, etsiä uusia 
myyntikanavia kolmansien maiden 
markkinoiden sulkeutumisen jälkeen sekä 
tiedottaa hedelmien ja vihannesten 
kulutuksen terveyseduista;

Or. es

Tarkistus 174

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

o) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
jotka koskevat muun muassa kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista;

Or. es

Tarkistus 175

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – p alakohta
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Komission teksti Tarkistus

p) koulutus ja parhaiden käytäntöjen 
vaihto, jotka koskevat erityisesti kestäviä 
tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistämistä.

p) koulutus ja parhaiden käytäntöjen 
vaihto, jotka koskevat muun muassa
kestäviä tuholaistorjuntamenetelmiä, 
torjunta-aineiden kestävää käyttöä sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
edistämistä.

Or. es

Tarkistus 176

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimesta;

a) alkupääoman perustaminen tai
keskinäisten rahastojen kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimesta;

Or. es

Tarkistus 177

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai 
muita käyttötarkoituksia varten;

d) markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai 
muita käyttötarkoituksia varten, mukaan 
lukien markkinoilta poistettujen 
tuotteiden jalostuskustannukset ennen 
jakelua;

Or. es
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Perustelu

Ehdotetaan, että tähän alakohtaan sisällytettäisiin markkinoilta poistettujen tuotteiden 
jalostuskustannukset, kun otetaan huomioon hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
pilaantumisalttius.

Tarkistus 178

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) menekinedistäminen ja tiedotus;

Or. es

Tarkistus 179

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kolmansien maiden 
kasvinsuojelupöytäkirjojen täytäntöönpano 
ja hallinnointi unionin alueella, jotta 
voidaan helpottaa pääsyä kolmansien 
maiden markkinoille;

i) kolmansien maiden 
kasvinsuojelupöytäkirjojen 
neuvotteleminen, täytäntöönpano ja 
hallinnointi unionin alueella, jotta voidaan 
helpottaa pääsyä kolmansien maiden 
markkinoille;

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan, että säännökset pidetään voimassa.

Tarkistus 180

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) markkinatutkimukset kolmansissa 
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maissa;

Or. es

Tarkistus 181

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) unionin ja kansallisten
laatujärjestelmien täytäntöönpano;

j) unionin laatujärjestelmien ja 
muiden julkisten ja yksityisten 
järjestelmien täytäntöönpano;

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan sisällytettäväksi muita sekä julkisia että yksityisiä laatujärjestelmiä, joita 
käytetään yhdessä ja jotka ovat tällä hetkellä käytettävissä hedelmä- ja vihannesalalla, kuten 
EUREPGAP ja GLOBALGAP.

Tarkistus 182

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) koulutustoimenpiteet ja parhaiden 
käytäntöjen vaihto;

Or. es

Tarkistus 183

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimintaohjelmien on kestettävä 
vähintään kolme ja enintään seitsemän 

2. Toimintaohjelmien on kestettävä 
vähintään kolme ja enintään seitsemän 
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vuotta. Niissä on pyrittävä 42 artiklan d ja 
e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja 
vähintään kahteen muuhun kyseisessä 
artiklassa tarkoitettuun tavoitteeseen.

vuotta. Niissä on pyrittävä 42 artiklan d ja 
e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja 
vähintään johonkin muuhun kyseisessä 
artiklassa tarkoitettuun tavoitteeseen.

Or. es

Perustelu

Tällä hetkellä toimintaohjelmien on täytettävä vähintään kaksi tavoitetta. Tarkistuksessa 
ehdotetaan, että niiden olisi täytettävä kolmas tavoite strategiasuunnitelmien 
täytäntöönpanosta alkaen.

Tarkistus 184

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmat eivät saa kattaa samoja 
tukitoimia kuin jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmat. 
Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmia yhdessä jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien 
kanssa.

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät 
voivat esittää kokonaisia tai osittaisia 
toimintaohjelmia, jotka koostuvat 
toimista, jotka jäseninä olevat 
tuottajaorganisaatiot ovat määritelleet 
toimintaohjelmissaan mutta joita ne eivät 
ole toteuttaneet. Nämä ohjelmat eivät saa 
kattaa samoja toimia kuin jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmat. 
Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimintaohjelmia yhdessä jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien 
kanssa.

Or. es

Perustelu

Nykyinen sanamuoto tuottajaorganisaatioiden osittaisista toimintaohjelmista on sisällytettävä 
oikeusvarmuuden takaamiseksi. Lisäksi yhteenliittymien osittaisten ohjelmien ja 
jäsenorganisaation ohjelmien yhteensopimattomuuden on oltava toiminnan eikä tukitoimien 
tasolla.

Tarkistus 185
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että

Tätä varten jäsenvaltioiden on osittaisten 
toimintaohjelmien tapauksessa
varmistettava, että

Or. es

Tarkistus 186

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymien toimintaohjelmien 
tukitoimet rahoitetaan kokonaan jäseninä 
olevien tuottajaorganisaatioiden 
toimintarahastoista maksetuilla 
maksuosuuksilla ja rahoitus tulee jäseninä 
olevien tuottajaorganisaatioiden 
toimintarahastoista;

a) tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymien toimintaohjelmien toimet
rahoitetaan kokonaan jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoista 
maksetuilla maksuosuuksilla ja rahoitus 
tulee jäseninä olevien 
tuottajaorganisaatioiden 
toimintarahastoista;

Or. es

Tarkistus 187

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 20 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 
42 artiklan d ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä 
tukitoimia;

a) vähintään 10 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 
42 artiklan c, d ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä 
tukitoimia;

Or. es
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Perustelu

Ehdotus tuottajaorganisaatioiden ympäristötoimien pakollisten menojen korottamisesta 
20 prosenttiin on kohtuuton, kun otetaan lisäksi huomioon, että nykyisin on sallittu toteuttaa 
kaksi ympäristötoimea vaihtoehtona 10 prosentin vähimmäismenoja koskevan tavoitteen 
noudattamiselle. Tätä vaihtoehtoa ei löydy ehdotuksesta, mikä tarkoittaa käytännössä 
laajempia ympäristötavoitteita.

Tarkistus 188

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 5 prosenttia 
toimintaohjelman menoista koskee 42 
artiklan c alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitteeseen liittyviä tukitoimia;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

EU:n tasolla on käytettävissä muita rahoitusvälineitä, jotka eroavat toimintaohjelmista ja 
joiden toiminta-ala on paljon laajempi ja sen seurauksena tehokkaampi, kuten Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä 
kansalliset rahastot.

Tarkistus 189

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Kaikki toimintaohjelmat, jotka on 
hyväksytty ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa, ovat asetuksen 1308/2013 
mukaisia niiden päättymiseen saakka.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on välttää voimassa olevien ohjelmien keskeyttäminen.
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Tarkistus 190

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

Komission teksti Tarkistus

c a) viisi prosenttia kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta sellaisen 
tuottajaorganisaation ensimmäistä 
toimintaohjelmaa varten, joka on syntynyt 
useiden tuottajaorganisaatioiden yhteen 
sulautumisen tai yhdistymisen 
seurauksena.

Or. es

Perustelu

EU:n taloudelliseen tukeen oikeutetun kaupan pidetyn tuotannon arvon ylärajan 
korottaminen on laajennettava uusiin tapauksiin, jotta voidaan edistää tarjonnan 
keskittämistä.

Tarkistus 191

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, unionin 
taloudellista apua voidaan korottaa 
seuraavasti:

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, a, b, c ja c a 
kohdassa säädettyä unionin taloudellista 
apua voidaan korottaa 0,5 prosenttia 
kaupan pidetyn tuotannon arvosta 
edellyttäen, että tämä osuus käytetään 
ainoastaan yhteen tai useampaan 
tukitoimeen, jotka liittyvät 42 artiklan c, d, 
e, g, h ja i kohdassa mainittuihin 
tavoitteisiin;

Or. es
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Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää Euroopan komission 
ehdotuksen nykyistä tekstiä.

Tarkistus 192

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kun on kyse 
tuottajaorganisaatioista, prosenttiosuus
voidaan korottaa 4,6 prosenttiin kaupan 
pidetyn tuotannon arvosta edellyttäen, että 
määrä, joka ylittää 4,1 prosenttia kaupan 
pidetyn tuotannon arvosta, käytetään 
yksinomaan yhteen tai useampaan 
tukitoimeen, joka liittyy 42 artiklan c, d, e, 
g, h tai i alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämä tarkistus on johdonmukainen tekstin yksinkertaistamiseen ja selventämiseen tähtäävän 
johdanto-osan kanssa.

Tarkistus 193

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun on kyse 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymistä, 
prosenttiosuus voidaan korottaa 5 
prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta edellyttäen, että määrä, joka 
ylittää 4,5 prosenttia kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta, käytetään yksinomaan 
yhteen tai useampaan tukitoimeen, joka 
liittyy 42 artiklan c, d, e, g, h tai i 
alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja 

Poistetaan.
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jonka kyseinen tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymä panee täytäntöön 
jäsentensä puolesta;

Or. es

Perustelu

Tämä tarkistus on johdonmukainen tekstin yksinkertaistamiseen ja selventämiseen tähtäävän 
johdanto-osan kanssa.

Tarkistus 194

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kun on kyse ylikansallisista 
tuottajaorganisaatioista tai ylikansallisista 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymistä, 
prosenttiosuus voidaan korottaa 5,5 
prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon 
arvosta edellyttäen, että määrä, joka 
ylittää 5 prosenttia kaupan pidetyn 
tuotannon arvosta, käytetään yksinomaan 
yhteen tai useampaan tukitoimeen, joka 
liittyy 42 artiklan c, d, e, g, h tai i 
alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja 
jonka kyseinen ylikansallinen 
tuottajaorganisaatio tai ylikansallinen 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä 
panee täytäntöön jäsentensä puolesta.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämä tarkistus on johdonmukainen tekstin yksinkertaistamiseen ja selventämiseen tähtäävän 
johdanto-osan kanssa.

Tarkistus 195

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Sanotun vaikuttamatta 1 ja 2 kohdassa 
säädettyyn, taloudellista tukea voidaan 
korottaa kaksi prosenttiyksikköä sellaisten 
tuottajaorganisaatioiden osalta, jotka 
kolminkertaistavat jäsenvaltioiden 
määrittelemät kaupan pidetyn tuotannon 
arvon vähimmäisvaatimukset.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on edistää tarjonnan keskittymistä.

Tarkistus 196

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuottajaorganisaatiot toimivat eri 
jäsenvaltioissa ja toteuttavat 42 artiklan b 
ja e alakohdassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin ylikansallisesti liittyviä 
tukitoimia;

a) tuottajaorganisaatiot ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät
toimivat eri jäsenvaltioissa ja toteuttavat 
joihinkin 42 artiklassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin ylikansallisesti liittyviä 
tukitoimia;

Or. es

Perustelu

Laajennetaan sellaisten tapausten määrää, joissa voidaan korottaa EU:n 
yhteisrahoitusosuuden tasoa, jotta voidaan edistää tuottajaorganisaatioiden ja 
yhteenliittymien perustamista ja vahvistaa tällä tavoin alkutuotannon asemaa 
elintarvikeketjussa.

Tarkistus 197

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus
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d) toimintaohjelmaa toteuttaa 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti
hyväksytty tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymä ensimmäistä kertaa;

d) toimintaohjelmaa toteuttaa 
hyväksytty tuottajaorganisaatio tai
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä 
ensimmäistä kertaa;

Or. es

Perustelu

Laajennetaan sellaisten tapausten määrää, joissa voidaan korottaa EU:n 
yhteisrahoitusosuuden tasoa, jotta voidaan edistää tuottajaorganisaatioiden ja 
yhteenliittymien perustamista.

Tarkistus 198

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) toimintaohjelmaa toteuttaa 
ensimmäistä kertaa hyväksytty useiden 
tuottajaorganisaatioiden yhteen 
sulautumisesta tai yhdistymisestä syntynyt 
tuottajaorganisaatio;

Or. es

Perustelu

Laajennetaan sellaisten tapausten määrää, joissa voidaan korottaa EU:n 
yhteisrahoitusosuuden tasoa, jotta voidaan edistää tuottajaorganisaatioiden ja 
yhteenliittymien perustamista.

Tarkistus 199

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) sellaisen tuottajaorganisaation 
toimintaohjelma, joka lisää edeltäneeseen 
toimintaohjelmaan verrattuna vähintään 
50 prosenttia jäsentensä määrää tai 
kaupan pidetyn tuotannon arvoa.
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Or. es

Perustelu

Laajennetaan sellaisten tapausten määrää, joissa voidaan korottaa EU:n 
yhteisrahoitusosuuden tasoa, jotta voidaan edistää tuottajaorganisaatioiden ja 
yhteenliittymien perustamista.

Tarkistus 200

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimet mehiläisiä vaivaavien 
tuholaisten ja tautien, erityisesti 
varroapunkin, torjumiseksi;

b) toimet mehiläisiä vaivaavien 
tuholaisten ja tautien, erityisesti 
varroapunkin, torjumiseksi ja 
ehkäisemiseksi;

Or. es

Perustelu

Mehiläishoitoalalla on syytä laatia laajemmat ja kunnianhimoisemmat tukitoimityypit, joihin 
sisällytetään muita tavoitteita, jotka liittyvät erityisesti investointeihin, markkinoiden 
hallintaan ja mehiläishoidon rinnakkaiseen olemassaoloon ja täydentävyyteen 
luonnonvaraisten pölyttäjien suojelun kanssa.

Tarkistus 201

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit;

Or. es

Tarkistus 202

Ehdotus asetukseksi
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49 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h b) tutkimus ja koetuotanto;

Or. es

Tarkistus 203

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – h c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h c) toimenpiteet tuotannon 
suunnittelemiseksi ja mukauttamiseksi 
kysynnän mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 204

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – h d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h d) ympäristömerkit;

Or. es

Tarkistus 205

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – h e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h e) investoinnit maatilojen 
parantamiseen ja uudenaikaistamiseen;

Or. es
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Tarkistus 206

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – h f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h f) haitallisten ilmasto-olosuhteiden 
ennaltaehkäisemistä koskevat 
toimenpiteet;

Or. es

Tarkistus 207

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – h g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h g) toimenpiteet ilmastonmuutokseen 
sopeutumista varten, mukaan lukien 
sopeutumisen kannalta suotuisten rotujen 
ja käytäntöjen käyttö;

Or. es

Tarkistus 208

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – h h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h h) toimenpiteet, joilla parannetaan 
hunajamehiläisten pölyttämistä ja niiden 
yhdessäeloa luonnonvaraisten pölyttäjien 
kanssa;

Or. es

Tarkistus 209
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Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – h i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h i) luonnon monimuotoisuuden 
kannalta suotuisten elinympäristöjen 
luominen ja ylläpitäminen;

Or. es

Tarkistus 210

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – h j alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h j) toimenpiteet mehiläishoitajien ja 
viljelijöiden välisen yhteistyön 
edistämiseksi, jotta voidaan erityisesti 
vähentää torjunta-aineiden käytön 
vaikutuksia;

Or. es

Tarkistus 211

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – h k alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h k) energian säästäminen ja 
energiatehokkuuden lisääminen;

Or. es

Tarkistus 212

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – h l alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

h l) jätteiden syntymisen 
vähentäminen ja sivutuotteiden ja 
jätteiden käytön ja hoidon parantaminen;

Or. es

Tarkistus 213

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – h m alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h m) tiedotus ja tietojen levittäminen;

Or. es

Tarkistus 214

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – h n alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h n) hyvien käytäntöjen edistäminen.

Or. es

Tarkistus 215

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Unionin taloudellinen apu 
2 kohdassa tarkoitettuihin tukitoimiin saa 
olla enintään 50 prosenttia menoista. 
Jäljelle jäävästä menojen osasta vastaavat 
jäsenvaltiot.

4. Unionin taloudellinen apu 
2 kohdassa tarkoitettuihin tukitoimiin saa 
olla enintään 75 prosenttia menoista. 
Jäljelle jäävästä menojen osasta vastaavat 
jäsenvaltiot.

Or. es
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Perustelu

Mehiläishoitoalan talousarviota korotetaan 70 prosenttia, minkä seurauksena on syytä 
korottaa yhteisrahoituksen enimmäisosuutta, jotta voidaan parantaa tukea tälle tuotannolle, 
joka edistää merkittävällä tavalla luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.

Tarkistus 216

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kaikkia kansallisia ohjelmia, jotka 
on hyväksytty ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa, sovelletaan 
asetuksen 1308/2013 mukaisesti niiden 
päättymiseen saakka.

Or. es

Perustelu

On varmistettava asianmukainen siirtymä kohti uusia ohjelmia.

Tarkistus 217

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin viinintuottajien 
kilpailukyvyn parantaminen, mukaan 
lukien osallistuminen kestävien 
tuotantojärjestelmien parantamiseen sekä 
unionin viinialan ympäristövaikutusten 
vähentäminen; kyseiset tavoitteet liittyvät
6 artiklan 1 kohdan b–f ja h alakohdassa 
vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

a) taloudellisen kestävyyden ja 
viinintuottajien kilpailukyvyn
parantaminen unionissa 6 artiklan 
1 kohdan a–c alakohtien mukaisesti;

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan tämän tavoitteen jakamista kahteen osaan, jotta se olisi selkeämpi.
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Tarkistus 218

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

Komission teksti Tarkistus

a a) edistää ilmastonmuutoksen 
hillintää ja siihen sopeutumista 
parantamalla kestäviä 
tuotantojärjestelmiä sekä vähentämällä 
unionin viinialan ympäristövaikutuksia; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 
1 kohdan d–f alakohdissa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan a) tavoitteen jakamista kahteen osaan, jotta se olisi selkeämpi.

Tarkistus 219

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) aineelliset ja aineettomat 
investoinnit innovointiin, joka tarkoittaa 
innovatiivisten tuotteiden ja viiniyttämisen 
sivutuotteiden, menetelmien ja 
teknologioiden kehittämistä, muita 
investointeja, jotka lisäävät arvoa jossakin 
toimitusketjun vaiheessa, muun muassa 
tietojen vaihtoa varten;

e) aineelliset ja aineettomat 
investoinnit innovointiin, joka tarkoittaa 
tuotteiden ja asetuksen 1308/2013 VII 
liitteen II osan tuotteita koskevien 
innovatiivisten teknologisten prosessien ja 
viiniyttämisen sivutuotteiden, menetelmien 
ja teknologioiden kehittämistä, muita 
investointeja, jotka lisäävät arvoa jossakin 
toimitusketjun vaiheessa, muun muassa 
tietojen vaihtoa varten;

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään tekstin sisältöä.
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Tarkistus 220

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – h alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) laajempien 
markkinointimahdollisuuksien kannalta 
tarpeelliset uusia markkinoita koskevat 
tutkimukset;

iv) laajempien 
markkinointimahdollisuuksien kannalta 
tarpeelliset uusia markkinoita koskevat ja 
olemassa olevien markkinoiden 
vahvistamisen kannalta tarpeelliset
tutkimukset;

Or. es

Perustelu

Useissa tapauksissa olemassa olevien markkinoiden vahvistaminen on tärkeämpää kuin 
uusien markkinoiden valloittaminen.

Tarkistus 221

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu unionin taloudellinen apu 
viinitilojen rakenneuudistukseen ja uusiin 
lajikkeisiin siirtymiseen saa olla enintään 
50 prosenttia rakenneuudistuksen ja 
uusiin lajikkeisiin siirtymisen todellisista 
kustannuksista tai 75 prosenttia 
rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin 
siirtymisen todellisista kustannuksista 
vähemmän kehittyneillä alueilla.

Edellä 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu unionin taloudellinen apu 
viinitilojen rakenneuudistukseen ja uusiin 
lajikkeisiin siirtymiseen saa olla enintään 
75 prosenttia rakenneuudistuksen ja uusiin 
lajikkeisiin siirtymisen todellisista 
kustannuksista.

Or. es

Tarkistus 222

Ehdotus asetukseksi
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53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
unionin taloudellisen avun 
enimmäismäärää sovelletaan ainoastaan 
komission suosituksen 2003/361/EY36

mukaisiin mikro- ja pienyrityksiin ja pk-
yrityksiin; enimmäismäärää voidaan 
kuitenkin soveltaa kaikkiin yrityksiin 
SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla ja 
asetuksen (EU) N:o 229/2013 1 artiklan 
2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren 
pienillä saarilla.

Poistetaan.

_________________

36 Komission suositus, annettu 6 päivänä 
toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, 
s. 36).

Or. es

Tarkistus 223

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Enimmäistuki-intensiteetti puolitetaan, 
kun on kyse suosituksen 2003/361/EY 
liitteessä olevan I osaston 2 artiklan 1 
kohdan piiriin kuulumattomista 
yrityksistä, joiden palveluksessa on 
vähemmän kuin 750 työntekijää tai joiden 
liikevaihto on alle 200 miljoonaa euroa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 224

Ehdotus asetukseksi
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53 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kappaleessa annettuja 
enimmäismääriä voidaan pienentää 
muiden kuin mikro- ja pienyritysten ja pk-
yritysten tekemiä investointeja varten.

Or. es

Tarkistus 225

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
unionin taloudellisen avun 
enimmäismäärää sovelletaan ainoastaan 
suosituksen 2003/361/EY mukaisiin 
mikro- ja pienyrityksiin ja pk-yrityksiin; 
enimmäismäärää voidaan kuitenkin 
soveltaa kaikkiin yrityksiin SEUT-
sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla 
syrjäisimmillä alueilla ja asetuksen (EU) 
N:o 229/2013 1 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä Egeanmeren pienillä 
saarilla.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Suuria yrityksiä ei pidä kohdella epäedullisesti, sillä niillä on kaikista eniten resursseja 
tällaisiin toimiin, joista hyötyy koko sektori.

Tarkistus 226

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus
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Tuen enimmäistuki-intensiteetti 
puolitetaan, kun on kyse suosituksen 
2003/361/EY liitteessä olevan I osaston 
2 artiklan 1 kohdan piiriin 
kuulumattomista yrityksistä, joiden 
palveluksessa on vähemmän kuin 750 
työntekijää tai joiden liikevaihto on alle 
200 miljoonaa euroa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 227

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 5 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kappaleessa annettuja 
enimmäismääriä voidaan pienentää 
muiden kuin mikro- ja pienyritysten ja pk-
yritysten tekemiä investointeja varten.

Or. es

Tarkistus 228

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Unionin taloudellinen apu 
52 artiklan 1 kohdan g ja h alakohdassa 
tarkoitettuihin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin saa olla enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista menoista.

6. Unionin taloudellinen apu 
52 artiklan 1 kohdan g ja h alakohdassa 
tarkoitettuihin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin saa olla enintään
80 prosenttia tukikelpoisista menoista.

Or. es

Tarkistus 229

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Kaikkia ohjelmia, jotka on 
hyväksytty ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa, sovelletaan asetuksen 
1308/2013 mukaisesti niiden päättymiseen 
saakka.

Or. es

Perustelu

On tärkeää välttää voimassa olevien ohjelmien keskeyttäminen.

Tarkistus 230

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien laadun 
parantaminen; kyseinen tavoite liittyy 
6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen;

d) oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien laadun 
parantaminen; kyseinen tavoite liittyy 
6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen;

Or. es

Perustelu

Oikaisu.

Tarkistus 231

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kriisinehkäisy ja -hallinta, jonka 
tarkoituksena on oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien markkinoiden 
kriisien välttäminen ja ratkaiseminen; 
kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan 

f) kriisinehkäisy ja -hallinta, jonka 
tarkoituksena on oliiviöljyn ja syötäväksi 
tarkoitettujen oliivien markkinoiden 
kriisien välttäminen ja ratkaiseminen; 
kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan 
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h alakohdassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen.

a–c alakohdissa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen;

Or. es

Perustelu

Oikaisu.

Tarkistus 232

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on pyrittävä muilla 
39 artiklan f alakohdassa tarkoitetuilla 
aloilla yhteen tai useampaan seuraavista 
tavoitteista:

Jäsenvaltion on pyrittävä yhteen tai 
useampaan seuraavista tavoitteista, 
tarkoituksena käynnistää 
toimenpideohjelmia tai kansallisia 
tukiohjelmia muilla 39 artiklan 
f alakohdassa tarkoitetuilla aloilla:

Or. es

Perustelu

Tuki ”muille aloille” ei saisi rajoittua toimenpideohjelmiin. Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus valita tämän tukitoimityypin ja kansallisten tukiohjelmien välillä jokaisen 
sektorin erityisen tilanteen mukaisesti.

Tarkistus 233

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien 
tuholaiskestävyys, sekä taloudellista 
kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä 
tukevat innovatiiviset käytännöt ja 
tuotantotekniikat; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, c ja 
i alakohdassa vahvistettuihin 

c) kestävien tuotantomenetelmien 
tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien 
tuholaiskestävyys ja vastustuskyky 
eläintauteja vastaan, parempi 
bioturvallisuus ja mikrobilääkkeiden 
käytön vähentäminen sekä taloudellista 
kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä 
tukevat innovatiiviset käytännöt ja 
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erityistavoitteisiin; tuotantotekniikat; kyseiset tavoitteet 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, c ja 
i alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. es

Perustelu

Tukitoimityyppien on oltava maa- ja karjataloussektorien periaatteiden ja tavoitteiden 
mukaisia ja otettava huomioon keskeiset näkökulmat terveyttä ja ympäristöä koskevien ja 
sosiaalisten tavoitteiden käyttöönotossa. Tässä artiklassa esitetyt alakohtaiset tukitoimityypit 
sisältävät maatalousalaan suoraan sovellettavia, erityisesti tuholaistorjuntaan ja 
epäsuotuisiin sääoloihin liittyviä menetelmiä, joita ei voi soveltaa samalla tavoin 
karjatalousalaan. Tätä asetusta on täydennettävä, jotta voidaan ottaa paremmin huomioon 
eläintuotantoala.

Tarkistus 234

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien, eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten, 
tuholaiskestävyyden ja ympäristöä 
säästävien viljelymenetelmien, 
tuotantotekniikoiden ja 
tuotantomenetelmien, sivutuotteiden ja 
jätteen ympäristöä säästävän käytön ja 
hoidon sekä luonnonvarojen kestävän 
käytön, erityisesti veden, maaperän ja 
muiden luonnonvarojen suojelun, 
edistäminen, kehittäminen ja käyttöönotto; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 
1 kohdan e ja f alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

d) ympäristöä kunnioittavien 
tuotantomenetelmien, eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten, 
tuholaiskestävyyden ja vastustuskyvyn
tauteja vastaan ja ympäristöä säästävien 
viljelymenetelmien, tuotantotekniikoiden ja 
tuotantomenetelmien, sivutuotteiden ja 
jätteen ympäristöä säästävän käytön ja 
hoidon sekä luonnonvarojen kestävän 
käytön, erityisesti veden, maaperän ja 
muiden luonnonvarojen suojelun, 
edistäminen, kehittäminen ja käyttöönotto; 
päästöjen vähentäminen ja 
energiatehokkuuden lisääminen; kyseiset 
tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. es

Tarkistus 235



PE627.760v02-00 122/238 PR\1167489FI.docx

FI

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) yhden tai useamman 40 artiklan 
f alakohdassa tarkoitetun alan tuotteiden 
menekinedistäminen ja pitäminen kaupan; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 
1 kohdan b ja c alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

g) yhden tai useamman 39 artiklan 
f alakohdassa tarkoitetun alan tuotteiden 
menekinedistäminen ja pitäminen kaupan; 
kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 
1 kohdan b ja c alakohdassa vahvistettuihin 
erityistavoitteisiin;

Or. es

Perustelu

Oikaisu.

Tarkistus 236

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) Petoeläinten hyökkäysten 
estäminen karjaeläinten kimppuun

Or. es

Tarkistus 237

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tukitoimityyppi Tukitoimityypit toimenpideohjelmille

Or. es

Tarkistus 238

Ehdotus asetukseksi
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60 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) saastuttavien kaasujen ja 
kasvihuonekaasujen vähentäminen;

Or. es

Perustelu

Tukitoimityyppien on oltava maa- ja karjatalousalojen tavoitteiden ja painopisteiden 
mukaisia, mukaan lukien keskeiset terveyttä ja ympäristöä koskevat sekä yhteisölliset 
näkökulmat. Kyseisissä tukitoimityypeissä olisi otettava paremmin huomioon erityinen 
tapauskohtaisuus karjanhoitoalalla.

Tarkistus 239

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – a alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) eläinten terveys ja hyvinvointi; vi) bioturvallisuus, eläinten suojelu,
terveys ja hyvinvointi;

Or. es

Tarkistus 240

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – a alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) jätteiden syntymisen vähentäminen 
sekä sivutuotteiden ja jätteen käytön ja 
hoidon parantaminen;

vii) päästöjen ja jätteiden syntymisen 
vähentäminen sekä sivutuotteiden ja jätteen 
käytön ja hoidon parantaminen;

Or. es

Tarkistus 241

Ehdotus asetukseksi
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60 artikla – 1 kohta – a alakohta – viii alakohta

Komission teksti Tarkistus

viii) tuholaiskestävyyden parantaminen; viii) tuholaiskestävyyden ja 
vastustuskyvyn eläintauteja vastaan
parantaminen;

Or. es

Tarkistus 242

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – a alakohta – ix a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ix a) mikrobilääkeaineiden käytön 
vähentäminen;

Or. es

Tarkistus 243

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – a alakohta – x a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

x a) petoeläinten hyökkäysten 
estäminen karjaeläinten kimppuun.

Or. es

Tarkistus 244

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen ja ilmastonmuutoksen 

b) neuvontapalvelut ja tekninen apu, 
erityisesti ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen ja ilmastonmuutoksen 
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hillitsemisen osalta; hillitsemisen osalta ja tuholaisten ja 
eläintautien torjuminen;

Or. es

Tarkistus 245

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) toimet, joilla parannetaan 
kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin 
kestävyyttä ja tehokkuutta yhdellä tai 
useammalla 40 artiklan f alakohdassa 
tarkoitetulla alalla;

e) toimet, joilla parannetaan 
kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin 
kestävyyttä ja tehokkuutta yhdellä tai 
useammalla 39 artiklan f alakohdassa 
tarkoitetulla alalla;

Or. es

Perustelu

Oikaisu.

Tarkistus 246

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) jäljitettävyys- ja 
varmentamisjärjestelmien täytäntöönpano, 
erityisesti loppukuluttajille myytyjen 
tuotteiden laadun tarkkailu.

h) jäljitettävyys- ja 
varmentamisjärjestelmien täytäntöönpano, 
erityisesti loppukuluttajille myytyjen 
tuotteiden laadun tarkkailu ja tiedot 
tuotantomenetelmistä.

Or. es

Tarkistus 247

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) keskinäisten rahastojen 
perustaminen ja/tai kartuttaminen 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
toimesta;

a) keskinäisten rahastojen tai muiden 
riskienhallintarahastojen perustaminen 
ja/tai kartuttaminen asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
toimesta;

Or. es

Perustelu

Tuottajaorganisaatiot voivat perustaa keskinäisistä rahastoista eroavia rahastoja, joihin ei 
tarvita jälleenvakuutusta ja joiden perustaminen on yksinkertaisempaa. On tärkeää, ettei 
tämän tyyppisiä vaihtoehtoisia välineitä suljeta pois.

Tarkistus 248

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joiden 
avulla voidaan tehostaa markkinoille 
saatettavien määrien hallintaa;

b) aineelliseen tai aineettomaan 
omaisuuteen tehtävät investoinnit, joiden 
avulla voidaan tehostaa markkinoille 
saatettavien määrien hallintaa ja tarjonnan 
parempi mukauttaminen kysyntään;

Or. es

Tarkistus 249

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuottajaorganisaation tai 
tuottajaorganisaation jäsenten tuottamien 
tuotteiden yhteinen varastointi;

c) tuottajaorganisaation tai 
tuottajaorganisaation jäsenten tuottamien 
tuotteiden yhteinen varastointi, sekä 
tuotteiden jalostaminen niiden 
varastoimisen helpottamiseksi;
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Or. es

Tarkistus 250

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tukitoimenpiteet 
eläinlääkinnälliselle toiminnalle;

Or. es

Tarkistus 251

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) Karjasuojan pakollinen 
purkaminen terveyssyistä tai 
luonnonkatastrofien aiheuttamien 
tuhojen vuoksi;

Or. es

Tarkistus 252

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) tyhjillään pitämisen pidentäminen 
eläintautien aiheuttamien kriisien vuoksi

Or. es

Tarkistus 253
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Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) sato- ja tuotantovakuutus, jolla 
suojataan tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaisvahingot aiheuttavat 
menetyksiä, kun samalla varmistetaan, että 
tuensaajat toteuttavat tarvittavat 
riskienehkäisytoimenpiteet.

h) sato- ja maatilavakuutus, jolla 
suojataan tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaisvahingot aiheuttavat 
menetyksiä, kun samalla varmistetaan, että 
tuensaajat toteuttavat tarvittavat 
riskienehkäisytoimenpiteet.

Or. es

Tarkistus 254

Ehdotus asetukseksi
60 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

60 a artikla

Tukitoimityypit tukiohjelmille

Jäsenvaltioiden on valittava YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan yksi tai 
useampi 39 artiklan f alakohdassa 
mainittuja aloja koskevista 
tukitoimityypeistä kunkin 6 artiklan 
1 kohdassa säädetyn erityistavoitteen 
osalta:

a) investoinnit laitteisiin ja 
aineelliseen ja aineettomaan 
omaisuuteen; kokeellinen tutkimus ja 
tuotanto sekä muut toimenpiteet, jotka on 
kohdistettu 60 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa esitettyihin tavoitteisiin;

b) tekninen apu viljelijöille, erityisesti 
eläinten ja kasvien terveyteen, 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen liittyen;

c) toimenpiteet kasvituholaisten ja 
eläintautien estämiseen ja torjumiseen;

d) toimenpiteet markkinoiden 
seurantaan ja tietoa tuotannosta ja 
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tuotantomenetelmistä;

e) toimenpiteet tuotannon 
suunnitteluun ja tarjonnan 
mukauttamiseen kysynnän mukaiseksi;

f) toimenpiteet tuotteen laadun 
parantamiseksi, mukaan lukien unionin 
ja kansallisten laatujärjestelmien 
täytäntöönpano;

g) jäljitettävyys- ja 
varmentamisjärjestelmien 
täytäntöönpano, erityisesti eläinten ja 
kasvien terveyteen, eläinten hyvinvointiin 
ja ympäristönäkökulmiin liittyen;

h) luonnonmukaista tuotantoa
edistävät toimenpiteet;

i) toimenpiteet, joilla lisätään 
maatilojen kestävyyttä ja tuotannon 
tehokkuutta, mukaan lukien luontoa ja 
eläinten hyvinvointia kunnioittavien 
menetelmien täytäntöönpano;

j) toimenpiteet, joilla vähennetään 
mikrobilääkkeiden käyttöä tuotannossa;

k) investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin, jotka 
mahdollistavat tuotettujen ja markkinoille 
toimitettujen määrien tehokkaamman 
valvonnan;

l) väliaikainen ja asteittain aleneva 
apu keskinäisten rahastojen luomisesta 
aiheutuvien hallinnollisten kulujen 
kattamiseen.

m) sato- ja tuotantovakuutus 
epäsuotuisien sääolojen tai eläin- tai 
kasvitautien aiheuttaman 
tulonmenetyksen estämiseksi;

n) toimet petoeläinten hyökkäysten 
estämiseksi karjaeläinten kimppuun ja 
niistä aiheutuneiden vahinkojen 
korjaamiseksi. 

Or. es

Tarkistus 255
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Ehdotus asetukseksi
61 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimintaohjelmat Yleiset ehdot toimintaohjelmille ja 
kansallisille tukiohjelmille

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus ottaa käyttöön kansallisia tukiohjelmia 
vaihtoehtona toimintaohjelmille, ottaen huomioon kaikkien alojen erityiset olosuhteet.

Tarkistus 256

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tavoitteet ja tukitoimet, jotka 
jäsenvaltiot ovat vahvistaneet YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, on pantava 
kullakin asianomaisella alalla täytäntöön 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
ja/tai tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymien toimintaohjelmien kautta 
tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

1. Tavoitteet ja tukitoimet, jotka 
jäsenvaltiot ovat vahvistaneet YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan, on pantava 
kullakin asianomaisella alalla täytäntöön 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden 
ja/tai tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymien toimintaohjelmien tai 
kansallisten tukiohjelmien kautta tässä 
artiklassa säädetyin edellytyksin.

Or. es

Tarkistus 257

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 39 artiklan f alakohdassa 
tarkoitetuilla aloilla toteutettavien 
toimintaohjelmien on kestettävä vähintään 

2. Edellä 39 artiklan f alakohdassa 
tarkoitetuilla aloilla toteutettavien 
toimintaohjelmien ja kansallisten 
tukiohjelmien on kestettävä vähintään 
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kolme ja enintään seitsemän vuotta. kolme ja enintään seitsemän vuotta.

Or. es

Tarkistus 258

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimintaohjelmissa on kuvattava 
tukitoimet, jotka on valittu jäsenvaltioiden 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
vahvistamien tukitoimien joukosta.

3. Toimintaohjelmissa ja kansallisissa 
tukiohjelmissa on kuvattava tukitoimet, 
jotka on valittu jäsenvaltioiden YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan vahvistamien 
tukitoimien joukosta.

Or. es

Tarkistus 259

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimintarahastot Tuottajaorganisaatioiden ja niiden 
yhteenliittymien toimintarahastot

Or. es

Tarkistus 260

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Unionin taloudellinen apu Unionin taloudellinen apu 
toimintaohjelmille ja kansallisille 
tukiohjelmille

Or. es
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Tarkistus 261

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin taloudellisen avun määrä 
on yhtä suuri kuin 62 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen tosiasiallisesti 
suoritettujen maksuosuuksien määrä, ja se 
on rajoitettu 50 prosenttiin tosiasiallisesti 
aiheutuneista menoista.

1. Unionin taloudellisen avun määrä 
toimintaohjelmille on yhtä suuri kuin 
62 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen tosiasiallisesti suoritettujen 
maksuosuuksien määrä, ja se on rajoitettu 
50 prosenttiin tosiasiallisesti aiheutuneista 
menoista.

Or. es

Tarkistus 262

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin taloudellinen apu saa olla 
enintään 5 prosenttia kunkin 
tuottajaorganisaation tai 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän 
kaupan pitämän tuotannon arvosta.

2. 1 osassa ilmoitettu unionin 
taloudellinen apu saa olla enintään 
5 prosenttia kunkin tuottajaorganisaation 
tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän 
kaupan pitämän tuotannon arvosta.

Or. es

Tarkistus 263

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unionin taloudellinen apu 
tukiohjelmille nostetaan kattamaan 
50 prosenttia kuluista. Jäsenvaltiot 
rahoittavat jäljelle jäävät 50 prosenttia.
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Or. es

Tarkistus 264

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittaminen ja maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen;

e) nuorten viljelijöiden ja uusien 
viljelijöiden tilanpidon aloittaminen ja 
maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen;

Or. es

Tarkistus 265

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) Temaattiset alaohjelmat 
maaseudun naisten hyväksi

Or. es

Perustelu

On tarpeellista ottaa uudelleen käyttöön mahdollisuus käynnistää temaattisia alaohjelmia 
maaseudun naisille suuremmalla yhteisrahoituksen tasolla, jotta voitaisiin edistää tavoitetta 
naisten osallistumisen parantamisesta maaseutualueiden elinkeinoelämään.

Tarkistus 266

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h b) Tuki petoeläinten hyökkäysten 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen ja 
korjaamiseen
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Or. es

Tarkistus 267

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea kaikilla 
alueillaan kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten erityistarpeidensa mukaisesti.

3. Jäsenvaltio myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea kaikilla 
alueillaan kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten erityistarpeidensa mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Nykyään maatalouden ympäristötoimenpiteet ovat pakollisia kaikilla jäsenvaltioiden alueilla.

Tarkistus 268

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on myönnettävä tuet 
ainoastaan sellaisille viljelijöille ja muille 
tuensaajille, jotka tekevät vapaaehtoisesti 
6 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamisen kannalta 
hyödyllisinä pidettyjä hoitositoumuksia.

4. Jäsenvaltion on myönnettävä tuet 
ainoastaan sellaisille viljelijöille, 
viljelijöiden ryhmittymille ja muille 
maankäyttäjille, jotka tekevät 
vapaaehtoisesti 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen asianmukaisten
erityistavoitteiden saavuttamisen kannalta 
hyödyllisinä pidettyjä hoitositoumuksia.

Or. es

Perustelu

On aiheellista rajoittaa tästä menetelmästä tukea saavat edunsaajat tarkemmin voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 269
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Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eroavat sitoumuksista, joista 
myönnetään tukea 28 artiklan mukaisesti.

d) eroavat sitoumuksista tai 
täydentävät sitoumuksia, joista 
myönnetään tukea 28 artiklan mukaisesti.

Or. es

Perustelu

28 artiklassa esitellyt ympäristöjärjestelmän toimet ja maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimenpiteet voisivat olla samanluonteisia, mutta pyrkiä eri tavoitteisiin. On tärkeää 
tehdä selväksi, että kyseiset toimenpiteet voivat olla täydentäviä.

Tarkistus 270

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltion on korvattava 
tehdyistä sitoumuksista aiheutuvat 
kustannukset ja tulonmenetykset 
tuensaajille. Tarvittaessa tukea voidaan 
myöntää myös transaktiokustannuksiin. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi myöntää tuen 
kiinteämääräisenä tai kertamaksuna 
yksikköä kohti. Tuet myönnetään 
vuosittain.

6. Jäsenvaltion on korvattava 
kokonaan tai osittain tai kannustimen 
kautta tehdyistä sitoumuksista aiheutuvat 
kustannukset ja tulonmenetykset 
tuensaajille. Tarvittaessa tukea voidaan 
myöntää myös transaktiokustannuksiin. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi myöntää tuen 
kiinteämääräisenä tai kertamaksuna 
yksikköä kohti. Tuet myönnetään 
vuosittain.

Or. es

Tarkistus 271

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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6 a. Jäsenvaltiot voisivat tehdä 
erotuksen tukien välille ottaen huomioon 
pysyvien haittojen vakavuuden, jotka 
vaikuttavat maatilojen tuotantotoimintaan 
seurauksena tehdyistä sitoumuksista sekä 
ottaen huomioon erilaiset 
viljelyjärjestelmät.

Or. es

Tarkistus 272

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jos tämän tukitoimityypin mukaista 
tukea myönnetään maatalouden ympäristö-
ja ilmastositoumuksiin, sitoumuksiin, jotka 
koskevat siirtymistä asetuksessa (EY) 
N:o 834/2007 määriteltyihin 
luonnonmukaisen maatalouden 
käytäntöihin ja menetelmiin ja tällaisten 
käytäntöjen ja menetelmien ylläpitämistä, 
sekä metsätalouden ympäristö- ja 
ilmastopalveluihin, jäsenvaltion on 
vahvistettava hehtaarikohtainen tuki.

9. Jos tämän tukitoimityypin mukaista 
tukea myönnetään maatalouden ympäristö-
ja ilmastositoumuksiin, mukaan lukien
sitoumuksiin, jotka koskevat siirtymistä 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
määriteltyihin luonnonmukaisen 
maatalouden käytäntöihin ja menetelmiin 
ja tällaisten käytäntöjen ja menetelmien 
ylläpitämistä, sekä metsätalouden 
ympäristö- ja ilmastopalveluihin, 
jäsenvaltion on vahvistettava 
hehtaarikohtainen tuki.

Or. es

Tarkistus 273

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, joissa tukitoimet on 
kohdistettu luonnonmukaisen tuotannon 
ympäristö- ja ilmastositoumuksiin ja 
geenivarojen parantamiseen 
karjantalouden alalla, tuki voidaan 
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myöntää maatilakohtaisesti.

Or. es

Perustelu

On otettava huomioon tilattomien karjankasvattajien tilanne.

Tarkistus 274

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 9 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b. Tämän artiklan nojalla 
luonnonmukaiseen maanviljelyyn 
suunnatut tuet kohdistetaan tosiasiallisille 
viljelijöille, jotka on määritelty 4 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa.

Or. es

Perustelu

Sama ”aktiivisia” viljelijöitä koskeva olemassa oleva ehto otetaan käyttöön nykyisessä 
lainsäädännössä.

Tarkistus 275

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
luonnonhaittoihin ja muihin aluekohtaisiin 
haittoihin tässä artiklassa säädetyin ja 
jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin edistääkseen 6 artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
luonnonhaittoihin ja muihin aluekohtaisiin 
haittoihin tässä artiklassa säädetyin ja 
jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin edistääkseen 6 artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen asianmukaisten
erityistavoitteiden saavuttamista.

Or. es
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Tarkistus 276

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
aluekohtaisiin rajoitteisiin, jotka johtuvat 
direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY tai 
direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanosta, 
tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
täsmentämin edellytyksin edistääkseen 
6 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
aluekohtaisiin rajoitteisiin, jotka johtuvat 
direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY tai 
direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanosta, 
tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion 
YMP:n strategiasuunnitelmassaan 
täsmentämin edellytyksin edistääkseen 
6 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen 
merkityksellisten erityistavoitteiden 
saavuttamista.

Or. es

Tarkistus 277

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Näitä tukia voidaan myöntää 
viljelijöille, metsänomistajille ja muille 
maankäyttäjille sellaisten 1 kohdassa 
tarkoitettujen alueiden osalta, joilla 
aiheutuu rajoitteita.

2. Näitä tukia voidaan myöntää 
viljelijöille, viljelijöiden ryhmittymille, 
yksityisille metsän haltijoille ja yksityisten 
metsän haltijoiden ryhmittymille. 
Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa sitä voidaan myöntää myös
muille maankäyttäjille.

Or. es

Perustelu

Voimassa olevan lainsäädännön soveltamisala säilytetään.

Tarkistus 278

Ehdotus asetukseksi
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67 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun kyseessä ovat direktiivistä 
2000/60/EY aiheutuvat haitat, suhteessa 
rajoitteisiin, jotka johtuvat vaatimuksista, 
jotka menevät pidemmälle kuin tämän 
osaston I luvun 2 jaksossa vahvistetut 
asianomaiset lakisääteiset 
hoitovaatimukset, lukuun ottamatta 
lakisääteistä hoitovaatimusta 2, kuten 
liitteessä III tarkoitetaan, ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset sekä asetuksen 
4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset.

b) kun kyseessä ovat direktiivistä 
2000/60/EY aiheutuvat haitat, suhteessa 
rajoitteisiin, jotka johtuvat vaatimuksista, 
jotka menevät pidemmälle kuin tämän 
osaston I luvun 1 jaksossa vahvistetut 
asianomaiset lakisääteiset 
hoitovaatimukset, lukuun ottamatta 
lakisääteistä hoitovaatimusta 2, kuten 
liitteessä III tarkoitetaan, ja maan hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset sekä asetuksen 
4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä 
koskevat edellytykset.

Or. es

Perustelu

Oikaisu.

Tarkistus 279

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on laadittava luettelo tukeen 
kelpaamattomista investoinneista ja 
menoluokista, mukaan lukien vähintään 
seuraavat:

Tukeen kelpaamattomat investoinnit ja 
menoluokat ovat seuraavat:

Or. es

Tarkistus 280

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus
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c) maan hankinta, lukuun ottamatta 
maan hankintaa ympäristön säilyttämiseksi 
ja nuorten viljelijöiden tekemää maan 
hankinta rahoitusvälineitä käyttämällä;

c) maan hankinta, lukuun ottamatta 
maan hankintaa ympäristön säilyttämiseksi 
ja nuorten viljelijöiden tekemää maan 
hankinta rahoitusvälineitä käyttämällä tai 
maatalousmaan hankinta paikallisen 
kehittämisen strategiaan liittyvien 
maatalouden ympäristöhankkeiden 
puitteissa;

Or. es

Tarkistus 281

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 
istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien 
jälkeen;

d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 
istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien 
jälkeen ja petoeläinten hyökkäyksissä 
menetettyjen karjaeläinten korvaaminen;

Or. es

Tarkistus 282

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa;

f) kasteluun ja vedenpoistoon tehtävät 
investoinnit, jotka eivät ole yhdenmukaisia 
direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
1 kohdassa säädetyn vesimuodostumien 
hyvän tilan saavuttamisen kanssa, mukaan 
lukien lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa, paitsi jos 
kyseiset investoinnit edistävät tehokasta 
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veden säästämistä;

Or. es

Tarkistus 283

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) suuriin infrastruktuureihin tehtävät 
investoinnit, jotka eivät ole osa paikallisia 
kehittämisstrategioita;

g) suuriin infrastruktuureihin tehtävät 
investoinnit, jotka eivät ole osa paikallisia 
kehittämisstrategioita, paitsi ne, jotka 
liittyvät suoraan maatalousalaan ja 
edistävät yhteistä etua;

Or. es

Tarkistus 284

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 75 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista.

Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 55 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. es

Perustelu

Säilytetään tämänhetkisen yhteisrahoituksen korkein taso.

Tarkistus 285

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) metsitys ja ei-tuotannolliset a) metsitys,
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investoinnit, jotka liittyvät 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettuihin erityisiin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin;

peltometsätalousjärjestelmien 
elvyttäminen ja investoinnit, jotka liittyvät 
6 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettuihin erityisiin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin;

Or. es

Perustelu

Peltometsätalousjärjestelmien maatalouden ja metsätalouden välimaastoon sijoittuvista 
erityispiirteistä johtuen on tärkeää mainita ne selkeästi.

Tarkistus 286

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) investoinnit maa- tai metsätalouden 
tuotantokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien tai muiden 
katastrofien jälkeen ja investoinnit 
asianmukaisiin ennalta ehkäiseviin toimiin 
metsissä ja maaseudulla.

c) investoinnit maa- tai metsätalouden 
tuotantokyvyn palauttamiseen tulipalojen 
tai muiden luonnonkatastrofien ja muiden 
katastrofien jälkeen, mukaan lukien 
tuholaiset ja taudit, ja investoinnit 
asianmukaisiin ennalta ehkäiseviin toimiin 
metsissä ja maaseudulla.

Or. es

Tarkistus 287

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) investoinnit karjaeläinten 
suojeluun petoeläinten hyökkäyksiltä;

Or. es

Tarkistus 288
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Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) Nuorten viljelijöiden tekemät 
investoinnit;

Or. es

Perustelu

On lisättävä tukea nuorten viljelijöiden tekemille investoinneille kun on tarpeellista edistää 
sukupolvenvaihdosta.

Tarkistus 289

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) maatalouden investoinnit 
luonnonhaitta-alueilla ja alueilla, joilla 
on muita erityisrajoitteita.

Or. es

Perustelu

On olennaisen tärkeää säilyttää maataloustoiminta näillä alueilla, koska se edistää luonnon 
monimuotoisuuden ylläpitämistä.

Tarkistus 290

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) paikallisen kehittämisen 
strategiaan liittyvät hankkeet, jotka 
koskevat maataloutta;

Or. es
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Tarkistus 291

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Investointituen saajat voivat 
pyytää toimivaltaisilta maksajavirastoilta 
ennakkomaksua, jonka suuruus on 
enintään 50 prosenttia investointiin 
liittyvästä julkisesta tuesta, jos tällainen 
mahdollisuus sisältyy strategiseen 
suunnitelmaan.

Or. es

Perustelu

Pidetään säännös voimassa.

Tarkistus 292

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittaminen ja maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen

Nuorten viljelijöiden ja uusien 
viljelijöiden tilanpidon aloittaminen ja 
maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen

Or. es

Perustelu

Uusilla maanviljelijöillä maatalousalalla on tärkeä rooli maaseutualueiden elvyttämisessä.

Tarkistus 293

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittamiseen ja maaseudun 
yritystoiminnan käynnistämiseen tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin edistääkseen 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
nuorten viljelijöiden ja uusien viljelijöiden
tilanpidon aloittamiseen ja maaseudun 
yritystoiminnan käynnistämiseen tässä 
artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin edistääkseen 6 artiklassa 
vahvistettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista.

Or. es

Tarkistus 294

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

Komission teksti Tarkistus

a a) uusien viljelijöiden aloitustuki,

Or. es

Tarkistus 295

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muuhun kuin maataloustoimintaan 
liittyvän yritystoiminnan käynnistäminen 
maaseutualueilla osana paikallisia 
kehittämisstrategioita.

c) muuhun kuin maataloustoimintaan 
liittyvän yritystoiminnan käynnistäminen 
maaseutualueilla osana paikallisia 
kehittämisstrategioita niiden 
maanviljelijöiden toimesta, jotka 
monipuolistavat toimintaansa, kuten myös 
mikro- ja pienyritykset sekä 
oikeushenkilöt maaseudulla.

Or. es

Tarkistus 296
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Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) 25 artiklassa esiteltyyn 
järjestelmään kuuluvat pienviljelijät, jotka 
luovuttavat pysyvästi maatilansa toiselle 
viljelijälle.

Or. es

Perustelu

Pidetään säännös voimassa.

Tarkistus 297

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat asettaa erityisiä 
säännöksiä nuorille viljelijöille, jotka 
tulevat mukaan tuottajaorganisaatioihin 
tai osuuskuntarakenteisiin, jotta he eivät 
menettäisi aloitustukeaan. Näiden 
säännösten on noudatettava 
suhteellisuusperiaatetta ja identifioitava 
nuoren viljelijän osallistuminen 
tuottajaorganisaatioon tai 
yhteisörakenteeseen.

Or. es

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon osuuskuntarakenteiden ja tuottajaorganisaatioiden erityispiirteet, 
jotta pystytään vastaamaan ongelmiin, jotka ovat ilmenneet tällä ohjelmakaudella, jonka 
aikana nuorten viljelijöiden mukaan tuleminen on ollut vähäistä, koska heillä ei ollut 
maatilan tosiasiallista määräysvaltaa.

Tarkistus 298

Ehdotus asetukseksi
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69 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tässä artiklassa esitelty tuki 
voidaan maksaa useassa erässä.

Or. es

Perustelu

Pidetään säännös voimassa.

Tarkistus 299

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen 
tukitoimityypin mukaista tukea 
edistääkseen riskinhallintavälineitä, jotka 
auttavat tosiasiallisia viljelijöitä 
hallitsemaan maataloustoimintaansa 
liittyviä, tuotantoa ja tuloja koskevia 
itsestään riippumattomia riskejä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen 
tukitoimityypin mukaista tukea 
edistääkseen riskinhallintavälineitä, jotka 
auttavat tosiasiallisia viljelijöitä 
hallitsemaan maataloustoimintaansa 
liittyviä, tuotantoa ja tuloja koskevia 
itsestään riippumattomia riskejä ja joilla 
edistetään 6 artiklassa vahvistettujen 
asianmukaisten erityistavoitteiden 
saavuttamista. Kyseiset välineet voivat 
sisältää useiden samanaikaisten riskien 
valvontajärjestelmiä.

Or. es

Tarkistus 300

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rahoitusosuudet keskinäisiin 
rahastoihin, mukaan lukien perustamisesta 
aiheutuvat hallinnolliset kulut.

b) rahoitusosuudet keskinäisiin 
rahastoihin, mukaan lukien perustamisesta 
aiheutuvat hallinnolliset kulut tai jos on 
kyse osuuskunnista tai 
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tuottajaorganisaatioista, muun tyyppisiin 
rahastoihin, joiden tarkoituksena on 
jäsenten riskien hallinta.

Or. es

Perustelu

On olemassa toisenlaisia rahastoja, jotka eivät vaadi jälleenvakuutusta, ja joiden 
käynnistämien tuottajaorganisaatioiden ja osuuskuntien toimesta on yksinkertaisempaa kuin 
keskinäisen rahaston aloittaminen.

Tarkistus 301

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) säännöt, jotka koskevat 
keskinäisten rahastojen perustamista ja 
hallintoa.

c) säännöt, jotka koskevat 
keskinäisten rahastojen perustamista ja 
hallintoa ja muita riskinhallintarahastoja 
osuuskuntien ja tuottajaorganisaatioiden
osalta.

Or. es

Tarkistus 302

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
yhteistyöhön tässä artiklassa vahvistettujen 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassa täsmennettyjen 
edellytysten mukaisesti 114 artiklassa 
tarkoitetun maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien 
toteuttamien hankkeiden ja Leaderin, jota 
kutsutaan asetuksen (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 25 artiklassa 
yhteisölähtöiseksi paikalliseksi 

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea 
yhteistyöhön tässä artiklassa vahvistettujen 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassa täsmennettyjen 
edellytysten mukaisesti 114 artiklassa 
tarkoitetun maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien 
toteuttamien hankkeiden ja Leader-
hankkeiden eli paikallisten 
toimintaryhmien yhteistyöhankkeiden, 
valmistelua ja toteutusta varten sekä 
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kehittämiseksi, valmistelua ja toteutusta 
varten sekä edistämään laatujärjestelmiä, 
tuottajaorganisaatioita tai tuottajaryhmiä tai 
muita yhteistyömuotoja.

edistämään laatujärjestelmiä, 
tuottajaorganisaatioita tai tuottajaryhmiä tai 
muita yhteistyömuotoja.

Or. es

Perustelu

Paikallisten toimintaryhmien toteuttamat yhteistyöhankkeet on sisällytettävä yhteistyön 
tukitoimiin.

Tarkistus 303

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos tuki maksetaan 
kokonaismääränä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että noudatetaan unionin 
sääntöjä ja vaatimuksia, joita sovelletaan 
vastaaviin muista tukitoimityypeistä 
katettaviin toimiin. Tätä kohtaa ei sovelleta 
Leaderiin, jota kutsutaan asetuksen (EU) 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] (EU) 
25 artiklassa yhteisölähtöiseksi 
paikalliseksi kehittämiseksi.

5. Jos tuki maksetaan 
kokonaismääränä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että noudatetaan unionin 
sääntöjä ja vaatimuksia, joita sovelletaan 
vastaaviin muista tukitoimityypeistä 
katettaviin toimiin. Tätä kohtaa ei sovelleta
Leaderiin.

Or. es

Tarkistus 304

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Paikalliset toimintaryhmät voivat 
pyytää toimivaltaiselta maksajavirastolta 
ennakkomaksua, jos tällainen 
mahdollisuus sisältyy 
strategiasuunnitelmaan. Ennakkomaksun 
määrä voi olla enintään 50 prosenttia 
toimintakustannuksiin ja toiminnan 
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edistämisestä aiheutuviin kustannuksiin 
liittyvästä julkisesta tuesta.

Or. es

Perustelu

Säilytetään voimassa oleva säännös.

Tarkistus 305

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea maa-
ja metsätalousyritysten ja 
maaseutuyritysten tietämyksen vaihtoon ja 
tiedottamiseen tässä artiklassa säädetyin ja 
jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea maa-
ja metsätalousyritysten ja 
maaseutuyritysten ympäristön- ja 
ilmastonsuojelua koskevan tietämyksen 
vaihtoon ja tiedottamiseen tässä artiklassa 
säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

Or. es

Tarkistus 306

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 75 prosenttiin
tukikelpoisista kustannuksista.

Tuen enimmäismäärä on 100 prosenttia
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. es

Perustelu

Ottaen huomioon suuren merkityksen, joka tällaisilla jäsenvaltioille pakollisiksi tulevilla 
tukitoimilla on, tuen määrää olisi nostettava 100 prosenttiin.
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Tarkistus 307

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa
säädetään, syrjäisimmillä alueilla ja muissa 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi soveltaa 
korkeampaa prosenttiosuutta tai suurempaa 
määrää kuin kyseisessä kohdassa on 
vahvistettu.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdan
toisessa kappaleessa säädetään, 
syrjäisimmillä alueilla ja muissa 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi 6 artiklan kyseisessä 
kappaleessa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi soveltaa 
korkeampaa prosenttiosuutta tai suurempaa 
määrää kuin kyseisessä kohdassa on 
vahvistettu.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus 1 alakohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 308

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tämän artiklan mukaista tukea ei 
myönnetä ohjaus- tai koulutuskursseihin, 
jotka ovat osa keskiasteen tai sitä 
ylemmän asteen tavanomaisia 
koulutusohjelmia tai -järjestelmiä.

Or. es

Perustelu

Säilytetään voimassa oleva säännös.

Tarkistus 309

Ehdotus asetukseksi
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72 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Tietämyksensiirto- ja 
tiedotuspalveluja tarjoavilla elimillä on 
oltava asianmukaiset valmiudet eli pätevä 
henkilöstö, ja henkilöstölle on tarjottava 
koulutusta tehtävien hoitamiseen.

Or. es

Perustelu

Säilytetään voimassa oleva säännös.

Tarkistus 310

Ehdotus asetukseksi
72 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

72 a artikla

Toimenpiteet maaseudun naisten hyväksi

Jäsenvaltiot voivat perustaa 
strategiasuunnitelmissaan temaattisen 
alaohjelman maaseudun naisten hyväksi. 
Kyseisen alaohjelman on vastattava 
6 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja 
tavoitteita.

Or. es

Tarkistus 311

Ehdotus asetukseksi
72 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

72 b artikla

Tuki petoeläinten hyökkäysten 
aiheuttamien vahinkojen estämiseen ja 
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korjaamiseen

1. Jäsenvaltiot voivat noudattaen 
tässä asetuksessa annettuja ehtoja tukea 
sellaisten toimenpiteiden käyttöönottoa, 
joilla suojellaan karjatiloja petoeläinten 
hyökkäyksiltä ja korvataan tuottajille 
kyseisistä hyökkäyksistä aiheutuneet 
menetykset.

2. Jäsenvaltiot takaavat niiden 
lisäkustannusten ja tulonmenetysten 
täyden tai osittaisen korvaamisen, jotka 
ovat aiheutuneet torjumistoimista tai 
hyökkäyksistä aiheutuneista karjan 
menetyksistä.

3. Jäsenvaltiot määrittävät 
vahinkotyypit sekä torjumismenetelmät, 
joista on mahdollista saada korvausta 
2 kohdan mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Luontodirektiivin seurauksena suojeltujen petoeläinten määrä on noussut huomattavasti 
unionissa ja sen myötä myös hyökkäykset karjaeläinten kimppuun, joka vaarantaa monien 
tilojen taloudellisen elinkelpoisuuden. On aiheellista ottaa käyttöön erityinen toimenpide 
maaseudun kehitystä koskevassa kappaleessa tämän ongelman ratkaisemiseksi.

Tarkistus 312

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

YMP:n strategiasuunnitelman 
hallintoviranomaisen tai muiden nimettyjen 
välittävien elinten on määritettävä 
seuraaviin tukitoimityyppeihin liittyvät 
tukitoimien valintaperusteet: investoinnit, 
nuorten viljelijöiden tilanpidon 
aloittaminen ja maaseudun yritystoiminnan 
käynnistäminen, yhteistyö, tietämyksen 
vaihto ja tiedottaminen, kun on ensin 
kuultu 111 artiklassa tarkoitettua 
seurantakomiteaa. Valintaperusteiden 

YMP:n strategiasuunnitelman 
hallintoviranomaisen tai muiden nimettyjen 
välittävien elinten on määritettävä 
seuraaviin tukitoimityyppeihin liittyvät 
tukitoimien valintaperusteet: investoinnit, 
nuorten viljelijöiden ja uusien viljelijöiden
tilanpidon aloittaminen ja maaseudun 
yritystoiminnan käynnistäminen, yhteistyö, 
tietämyksen vaihto ja tiedottaminen ja 
erityiset toimenpiteet maaseudun naisten 
hyväksi, kun on ensin kuultu 111 artiklassa 
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tarkoituksena on varmistaa hakijoiden 
yhdenvertainen kohtelu, parantaa varojen 
käyttöä ja kohdentaa tuki tukitoimien 
tarkoituksen mukaisesti.

tarkoitettua seurantakomiteaa. 
Valintaperusteiden tarkoituksena on 
varmistaa hakijoiden yhdenvertainen 
kohtelu, parantaa varojen käyttöä ja 
kohdentaa tuki tukitoimien tarkoituksen 
mukaisesti. Tuensaajat valitaan 
ehdotuspyyntöjen perusteella ja soveltaen 
taloudellisia, yhteisöllisiä ja ympäristöä 
koskevia tehokkaita kriteerejä.

Or. es

Tarkistus 313

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

Komission teksti Tarkistus

Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa, joissa ei ole 
mahdollista määrittää valintaperusteita 
asianomaisten toimien tyypin luonteen 
vuoksi, hallintoviranomainen voi 
seurantakomiteaa kuultuaan määrittää 
muun valintamenettelyn, jota kuvaillaan 
strategiasuunnitelmassa.

Or. es

Tarkistus 314

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

A alakohdan soveltamiseksi lopullisille 
tuensaajille voidaan myöntää tukea 
ainoastaan maatilan käyttöpääomalle 
tapauksissa, joissa viljelijät ovat kärsineet 
vakavista epäsuotuisista sääoloista ja/tai 
markkinakriisistä.

Or. es
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Tarkistus 315

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos 1 kohdassa tarkoitetulle määrälle ei ole 
tehty [InvestEU-asetuksen] [9] artiklassa 
tarkoitettua rahoitussopimusta viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2021, jäsenvaltion 
on esitettävä YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö 107 artiklan mukaisesti 
vastaavan määrän käyttämiseksi.

Jos 1 kohdassa tarkoitetulle määrälle ei ole 
tehty [InvestEU-asetuksen] [9] artiklassa 
tarkoitettua rahoitussopimusta viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2023, jäsenvaltion 
on esitettävä YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö 107 artiklan mukaisesti 
vastaavan määrän käyttämiseksi. 
Kyseisessä muutoksessa ei oteta 
huomioon 107 artiklan 7 osan vaikutusta.

Or. es

Tarkistus 316

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Enintään kahden kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta komissio 
hyväksyy delegoidun säädöksen, jossa 
asetetaan tukien enimmäisyläraja tämän 
kappaleen mukaan.

Or. es

Perustelu

Kyseiset ylärajat ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa maaseudun kehittämisen tukitoimien 
yhtenäinen soveltaminen jäsenvaltioissa.

Tarkistus 317

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Menoihin voidaan myöntää 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
rahoitusosuus sitä vuotta seuraavan 
vuoden 1 päivästä tammikuuta, jona
komissio hyväksyy YMP:n 
strategiasuunnitelman.

1. Menoihin voidaan myöntää 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
rahoitusosuus siitä lähtien, kun komissio 
hyväksyy YMP:n strategiasuunnitelman.

Or. es

Tarkistus 318

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Menot, jotka tulevat tukikelpoisiksi YMP:n 
strategiasuunnitelman muutoksen vuoksi, 
ovat oikeutettuja maaseuturahaston 
rahoitusosuuteen vasta siitä päivästä, jona 
muutospyyntö on toimitettu komissiolle.

Menot, jotka tulevat tukikelpoisiksi YMP:n 
strategiasuunnitelman muutoksen vuoksi, 
ovat oikeutettuja maaseuturahaston ja 
maataloustukirahaston rahoitusosuuteen 
vasta siitä päivästä, jona muutospyyntö on 
toimitettu komissiolle.

Or. es

Perustelu

Maataloustukirahasto on sisällytettävä tähän kohtaan. Maksut eivät ole tosiasiallisia, ennen 
kuin muutos on tehty.

Tarkistus 319

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 73 artiklan 5 kohdassa 
ja ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
kun kyseessä ovat kiireelliset toimenpiteet, 
joiden syynä ovat luonnonkatastrofit, muut 
katastrofit tai epäsuotuisat sääolot taikka 
jotka johtuvat jäsenvaltion tai alueen 
sosioekonomisten olosuhteiden 

Poiketen siitä, mitä 73 artiklan 5 kohdassa 
ja ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
kun kyseessä ovat kiireelliset toimenpiteet, 
joiden syynä ovat luonnonkatastrofit, muut 
katastrofit, mukaan lukien tulipalot ja 
tulvat, tai epäsuotuisat sääolot, vakavat 
markkinakriisit taikka jotka johtuvat 
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merkittävästä ja äkillisestä muutoksesta, 
YMP:n strategiasuunnitelmassa voidaan 
määrätä, että suunnitelmamuutoksiin 
liittyvien maaseuturahastosta rahoitettavien 
menojen tukikelpoisuus voi alkaa 
tapahtuman päivästä.

jäsenvaltion tai alueen sosioekonomisten 
olosuhteiden merkittävästä ja äkillisestä 
muutoksesta, YMP:n 
strategiasuunnitelmassa voidaan määrätä, 
että suunnitelmamuutoksiin liittyvien 
maaseuturahastosta rahoitettavien menojen 
tukikelpoisuus voi alkaa tapahtuman 
päivästä

Or. es

Tarkistus 320

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Menot ovat oikeutettuja 
maaseuturahaston rahoitusosuuteen, jos ne 
ovat aiheutuneet tuensaajalle ja maksettu 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta [2029]. 
Lisäksi menot ovat oikeutettuja 
maaseuturahaston rahoitusosuuteen vain, 
jos maksajavirasto tosiasiallisesti maksaa 
kyseisen tuen viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta [2029].

3. Menot ovat oikeutettuja 
maaseuturahaston rahoitusosuuteen, jos ne 
ovat aiheutuneet tuensaajalle ja maksettu 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta [2030]. 
Lisäksi menot ovat oikeutettuja 
maaseuturahaston rahoitusosuuteen vain, 
jos maksajavirasto tosiasiallisesti maksaa 
kyseisen tuen viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta [2030].

Or. es

Perustelu

On tarpeen pitää voimassa tämänhetkisen ohjelmakauden sääntö n+3, ottaen huomioon, että 
on tulossa monivuotinen päällekkäisyys tämänhetkisten ja tulevien ohjelmajaksojen välillä.

Tarkistus 321

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Enimmäismäärä, joka voidaan 
jäsenvaltiossa myöntää kunakin 
kalenterivuonna tämän asetuksen III 
osaston II luvun 2 jakson 2 alajakson 

Enimmäismäärä, joka voidaan 
jäsenvaltiossa myöntää kunakin 
kalenterivuonna tämän asetuksen III 
osaston II luvun 3 jakson 2 alajakson 
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mukaisesti ja ennen tämän asetuksen 
15 artiklan soveltamista, ei saa ylittää 
liitteessä VI kyseisen jäsenvaltion osalta 
vahvistettuja määrärahoja, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 15 artiklan 
soveltamista.

mukaisesti ja ennen tämän asetuksen 
15 artiklan soveltamista, ei saa ylittää 
liitteessä VI kyseisen jäsenvaltion osalta 
vahvistettuja määrärahoja, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 15 artiklan 
soveltamista.

Or. es

Tarkistus 322

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vuosittaista kansallisen 
kestävyysperusteisen perustulotuen 
enimmäismäärää, joka perustuu
VII liitteessä määritettyyn vuosittaiseen 
kansalliseen enimmäismäärään, voidaan 
korottaa kolmeen prosenttiin 
jäsenvaltioiden toimesta, jotka niin 
päättävät ja määräävät 
strategiasuunnitelmassaan.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään pitämään voimassa säännös, joka sallii tietyn joustavuuden 
myöntämisen jäsenvaltioille kestävyysperusteisen perustulotukeen varattujen rahastojen 
summien määrittämisessä.

Tarkistus 323

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kun jäsenvaltiolle myönnettyjen 
suorien tukien kokonaissumma ylittää 
IV liitteessä määritetyt enimmäismäärät, 
ja kun siitä on vähennetty VI liitteessä 
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määritetty enimmäismäärä, jäsenvaltiot 
soveltavat lineaarista alennusta kaikkien 
suorien tukien summiin.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pidetään säännös voimassa edeltävän tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 324

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Saksalle myönnettävä unionin 
taloudellinen apu humala-alan 
tukitoimityypeille on 2 188 000 euroa 
vuodessa.

3. Saksalle myönnettävä unionin 
taloudellinen apu humala-alan 
tukitoimityypeille on X euroa vuodessa.

Or. es

Perustelu

Ei ole vielä aiheellista päättää tähän kohtaan sovellettavasta summasta ennen kuin 
neuvottelut uudesta rahoitusnäkymien kehyksestä on saatu päätökseen. Pyydetään myös, että 
YMP:n rahastot säilytetään.

Tarkistus 325

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 10 666 000 euroa vuodessa 
Kreikalle;

a) X euroa vuodessa Kreikalle;

Or. es

Perustelu

Ei ole vielä aiheellista päättää tähän kohtaan sovellettavasta summasta ennen kuin 
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neuvottelut uudesta rahoitusnäkymien kehyksestä on saatu päätökseen. Pyydetään myös, että 
YMP:n rahastot säilytetään.

Tarkistus 326

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 554 000 euroa vuodessa Ranskalle; 
ja

b) X euroa vuodessa Ranskalle; ja

Or. es

Perustelu

Ei ole vielä aiheellista päättää tähän kohtaan sovellettavasta summasta, ennen kuin 
neuvottelut uudesta rahoitusnäkymien kehyksestä on saatu päätökseen. Pyydetään myös, että 
YMP:n rahastot säilytetään.

Tarkistus 327

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 34 590 000 euroa vuodessa Italialle. c) X euroa vuodessa Italialle.

Or. es

Perustelu

Ei ole vielä aiheellista päättää tähän kohtaan sovellettavasta summasta, ennen kuin 
neuvottelut uudesta rahoitusnäkymien kehyksestä on saatu päätökseen. Pyydetään myös, että 
YMP:n rahastot säilytetään.

Tarkistus 328

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltiot voivat vuonna 2023 7. Jäsenvaltiot voivat vuonna 2025
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tarkistaa 6 kohdassa tarkoitettuja 
päätöksiään osana 107 artiklassa 
tarkoitettua YMP:n 
strategiasuunnitelmansa muutospyyntöä.

tarkistaa 6 kohdassa tarkoitettuja 
päätöksiään osana 107 artiklassa 
tarkoitettua YMP:n 
strategiasuunnitelmansa muutospyyntöä.

Or. es

Tarkistus 329

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen nojalla 
maaseudun kehittämisen 
tukitoimityyppeihin myönnettävän unionin 
tuen kokonaismäärä 1 päivän tammikuuta 
2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 2027 
välisellä kaudella on 78 811 miljoonaa 
euroa käypinä hintoina vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti.

1. Tämän asetuksen nojalla 
maaseudun kehittämisen 
tukitoimityyppeihin myönnettävän unionin 
tuen kokonaismäärä 1 päivän tammikuuta 
2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 
välisellä kaudella on X miljoonaa euroa 
käypinä hintoina vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti.

_________________ _________________

38 Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 
2021–2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta, 
komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle, COM(2018) 322 final.

38 Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 
2021–2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta, 
komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle, COM(2018) 322 final.

Or. es

Perustelu

Ei ole vielä aiheellista päättää tähän kohtaan sovellettavasta summasta ennen kuin 
neuvottelut uudesta rahoitusnäkymien kehyksestä on saatu päätökseen. Pyydetään myös, että 
YMP:n rahastot säilytetään.

Tarkistus 330

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

a) 70 prosenttia tukikelpoisista 
julkisista menoista syrjäisimmillä alueilla 
ja asetuksessa (EU) N:o 229/2013 
tarkoitetuilla pienillä Egeanmeren saarilla;

a) 85 prosenttia tukikelpoisista 
julkisista menoista syrjäisimmillä alueilla 
ja asetuksessa (EU) N:o 229/2013 
tarkoitetuilla pienillä Egeanmeren saarilla;

Or. es

Perustelu

Yhteisrahoituksen määrät on pidettävä samoina kuin ne olivat ohjelmointikaudella 2014-
2020.

Tarkistus 331

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

Komission teksti Tarkistus

b) 70 prosenttia tukikelpoisista 
julkisista menoista vähemmän kehittyneillä 
alueilla;

b) 85 prosenttia tukikelpoisista 
julkisista menoista vähemmän kehittyneillä 
alueilla;

Or. es

Perustelu

Yhteisrahoituksen prosenttimäärät on säilytettävä samoina kuin ne olivat ohjelmakaudella 
2014–2020.

Tarkistus 332

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

Komission teksti Tarkistus

b a) 75 prosenttia siirtymäalueille;

Or. es
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Perustelu

Yhteisrahoituksen prosenttimäärät on säilytettävä samoina kuin ne olivat ohjelmakaudella 
2014–2020.

Tarkistus 333

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 65 prosenttia tukikelpoisista 
menoista 66 artiklan mukaisten tukien 
osalta;

c) 75 prosenttia tukikelpoisista 
menoista 66 artiklan mukaisten tukien 
osalta;

Or. es

Perustelu

Yhteisrahoituksen prosenttimäärät on säilytettävä samoina kuin ne olivat ohjelmakaudella 
2014–2020.

Tarkistus 334

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 43 prosenttia tukikelpoisista 
julkisista menoista muilla alueilla.

d) 53 prosenttia tukikelpoisista 
julkisista menoista muilla alueilla.

Or. es

Perustelu

Yhteisrahoituksen prosenttiosuudet on säilytettävä samoina kuin ne olivat ohjelmakaudella 
2014–2020.

Tarkistus 335

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) 80 prosenttia tämän asetuksen 
65 artiklassa tarkoitettujen 
hoitositoumusten, tämän asetuksen 
67 artiklassa tarkoitettujen tukien, tämän 
asetuksen 68 artiklassa tarkoitettujen ei-
tuotannollisten investointien, 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
tämän asetuksen 71 artiklan mukaisen tuen 
ja Leaderin, jota kutsutaan asetuksen (EU) 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
25 artiklassa yhteisölähtöiseksi 
paikalliseksi kehittämiseksi, osalta;

a) 90 prosenttia tämän asetuksen 
65 artiklassa tarkoitettujen 
hoitositoumusten, tämän asetuksen 
67 artiklassa tarkoitettujen tukien, tämän 
asetuksen 68 artiklassa tarkoitettujen 
investointien, jotka liittyvät uudelleen 
metsittämiseen ja erityisiin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin, joihin viitataan 6 
artiklan 1 kohdan d–f alakohdissa, 
toimenpiteille, jotka on mainittu 69 
artiklan 2 kohdan a alakohdassa, 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
tämän asetuksen 71 artiklan mukaisen tuen 
ja Leaderin, jota kutsutaan asetuksen (EU) 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
25 artiklassa yhteisölähtöiseksi 
paikalliseksi kehittämiseksi, osalta niille 
alueille, joihin viitataan tämän asetuksen 
135 artiklassa sekä tämän asetuksen 
72 artiklassa mainituille toimenpiteille ja 
toimenpiteille, joita tuetaan 
rahoitusvälineiden kautta ja 72 a (uusi) 
artiklan toimille ja väestökatoalueille.

Or. es

Tarkistus 336

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e ja 
f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, lukuun 
ottamatta 66 artiklaan perustuvia 
tukitoimia.

Vähintään 30 prosenttia liitteessä IX 
vahvistetusta YMP:n 
strategiasuunnitelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
on varattava kaiken tyyppisiin tukitoimiin, 
joilla pyritään tämän asetuksen 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettuihin erityisiin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin.

Or. es
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Perustelu

Toimet, joita harjoitetaan luonnonhaitta-alueilla, on otettava huomioon maaseuturahaston 
30 prosentin vähimmäismenoissa, mikä on pakollisesti osoitettava ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin liittyviin tukitoimiin, ottaen huomioon maataloustoiminnan myönteisen 
vaikutuksen kyseisten alueiden säilytykseen. Komission ehdotus on lisäksi 
vaikutustenarviointinsa sekä 87 artiklan 2 kohdan c alakohdassa määritetyn 
painotuskertoimen vastainen.

Tarkistus 337

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion osalta liitteessä IX 
vahvistettu vähimmäismäärä varataan 6 
artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen 
”houkutellaan alalle nuoria viljelijöitä ja 
helpotetaan yritystoiminnan 
kehittämistä”. Kun on tehty vahvuuksia, 
heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia 
käsittelevä tilanneanalyysi (’SWOT-
analyysi’) ja on määritelty tarpeet, joihin 
on puututtava, määrä käytetään seuraaviin 
tukitoimityyppeihin:

4. Jäsenvaltion osalta liitteessä IX 
vahvistettu vähimmäismäärä varataan 
nuorten viljelijöiden tukiin. Kun on tehty 
vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia 
ja uhkia käsittelevä tilanneanalyysi 
(’SWOT-analyysi’) ja on määritelty 
tarpeet, joihin on puututtava, määrä 
käytetään seuraaviin tukitoimityyppeihin:

Or. es

Tarkistus 338

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 69 artiklassa tarkoitettu nuorten 
viljelijöiden tilanpidon aloittaminen.

b) 69 artiklan 2 kohdan a) 
alakohdassa tarkoitettu nuorten 
viljelijöiden tilanpidon aloittaminen.

Or. es

Tarkistus 339
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Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio ei voi osoittaa nuorille 
viljelijöille määrärahoja, joiden summa 
on pienempi kuin samaan tarkoitukseen 
kaudella 2014–2020 myönnettyjen 
määrärahojen vuosittainen keskiarvo, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
ensimmäisessä kappaleessa säädettyä.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan käyttöön olemassa olevaa tasoa suojaava määräys, ottaen 
huomioon, että monet valtiot osoittavat jo nuorille viljelijöille määrärahoja enemmän kuin
kahden prosentin edestä, joka on komission ehdottama minimimäärä X liitteen mukaisesti.

Tarkistus 340

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vähintään 70 prosenttia liitteessä 
VII asetetuista summista on kohdistettava 
kestävyysperusteiseen perustulotukeen, 
joka on määritetty III osaston II luvun 
2 kohdan 1 alakohdassa;

Or. es

Perustelu

Kestävyysperusteinen perustulotuki on ensisijainen väline viljelijöiden tulojen tukemiseen, 
joka saavuttaa suurimman määrän tuensaajia. Siksi on tärkeää asettaa menojen minimimäärä 
jäsenvaltioiden osalta. Tässä mietintöluonnoksessa kestävyysperusteinen perustulotuki on 
1 alakohdassa (ei 2 alakohdassa) johtuen 16 artiklaan tehdyistä muutoksista.

Tarkistus 341

Ehdotus asetukseksi
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86 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä III osaston II luvun 2 jakson 
1 alajaksossa tarkoitetun 
tuotantosidonnaisen tulotuen tukitoimien 
alustavat määrärahat saavat olla enintään 
10 prosenttia liitteessä VII vahvistetuista 
määristä.

Edellä III osaston II luvun 3 jakson 
1 alajaksossa tarkoitetun 
tuotantosidonnaisen tulotuen tukitoimien 
alustavat määrärahat saavat olla enintään 
13 prosenttia liitteessä VII vahvistetuista 
määristä.

Or. es

Perustelu

On tärkeää säilyttää tuotantosidonnaiset tukikiintiöt ottaen huomioon niiden merkityksen 
erityisesti tilattomalle karjatuotannolle, joka ei saa muita suoria YMP:n tukia. Toisaalta 
korjataan jakson numero.

Tarkistus 342

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltio, joka on 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 53 artiklan 
4 kohdan mukaisesti käyttänyt 
vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen 
tukeen yli 13 prosenttia mainitun asetuksen 
liitteessä II vahvistetusta kansallisesta 
vuotuisesta enimmäismäärästään, voi 
päättää käyttää tuotantosidonnaiseen 
tulotukeen yli 10 prosenttia liitteessä VII 
vahvistetusta määrästä. Tuloksena saatu 
prosenttiosuus ei saa ylittää komission 
hakuvuoden 2018 osalta vapaaehtoiseen 
tuotantosidonnaiseen tukeen hyväksymää 
prosenttiosuutta.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltio, joka on 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 53 artiklan 
4 kohdan mukaisesti käyttänyt 
vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen 
tukeen yli 13 prosenttia mainitun asetuksen 
liitteessä II vahvistetusta kansallisesta 
vuotuisesta enimmäismäärästään, voi 
päättää käyttää tuotantosidonnaiseen 
tulotukeen suurempaa prosenttiosuutta
liitteessä VII vahvistetusta määrästä, 
kunhan se ei ylitä komission hakuvuoden 
2018 osalta vapaaehtoiseen 
tuotantosidonnaiseen tukeen hyväksymää 
prosenttiosuutta.

Or. es

Perustelu

Tämä tarkistus on yhdenmukainen edeltävän tarkistuksen kanssa.
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Tarkistus 343

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
prosenttiosuutta voidaan korottaa enintään 
2 prosenttia edellyttäen, että määrä, joka 
vastaa 10 prosentin ylittävää 
prosenttiosuutta, osoitetaan III osaston 
II luvun 2 jakson 1 alajakson mukaiseen 
valkuaiskasvien tukeen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
prosenttiosuutta voidaan korottaa enintään 
2 prosenttia edellyttäen, että määrä, joka 
vastaa 13 prosentin ylittävää 
prosenttiosuutta, osoitetaan III osaston 
II luvun 2 jakson 1 alajakson mukaiseen 
valkuaiskasvien tukeen.

Or. es

Tarkistus 344

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttyyn YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisällytetty, 
ensimmäisen ja toisen alakohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on sitova.

Hyväksyttyyn YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisällytetty, 
ensimmäisen, toisen ja kolmannen
alakohdan soveltamisesta johtuva määrä on 
sitova.

Or. es

Perustelu

Oikaisu

Tarkistus 345

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Enimmäismäärä, joka 
jäsenvaltiossa voidaan myöntää ennen 

6. Enimmäismäärä, joka 
jäsenvaltiossa voidaan myöntää ennen 
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tämän asetuksen 15 artiklan soveltamista 
tämän asetuksen III osaston II luvun 
2 jakson 1 alajakson nojalla kunakin 
kalenterivuonna, ei saa ylittää YMP:n 
strategiasuunnitelman 6 kohdan mukaisesti 
vahvistettuja määriä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 15 artiklan 
soveltamista.

tämän asetuksen 15 artiklan soveltamista 
tämän asetuksen III osaston II luvun
3 jakson 1 alajakson nojalla kunakin 
kalenterivuonna, ei saa ylittää YMP:n 
strategiasuunnitelman 5 kohdan mukaisesti 
vahvistettuja määriä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EU) 
[horisontaaliasetus] 15 artiklan 
soveltamista.

Or. es

Perustelu

Oikaisu.

Tarkistus 346

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltio voi päättää YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan käyttää tietyn 
osuuden maaseuturahaston määrärahoista 
tuen vivuttamiseen ja strategisten 
luontohankkeiden laajentamiseen [Life-
asetuksen] mukaisesti määritellyllä tavalla 
sekä rahoittaa toimia, jotka koskevat 
oppimiseen liittyvää kansainvälistä 
liikkuvuutta maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla kiinnittäen eniten 
huomiota nuoriin viljelijöihin [Erasmus-
asetuksen] mukaisesti.

7. Jäsenvaltio voi päättää YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan käyttää tietyn 
osuuden maaseuturahaston määrärahoista 
tuen vivuttamiseen ja strategisten 
luontohankkeiden laajentamiseen [Life-
asetuksen] mukaisesti määritellyllä tavalla 
sekä rahoittaa toimia, jotka koskevat 
oppimiseen liittyvää kansainvälistä 
liikkuvuutta maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla kiinnittäen eniten 
huomiota nuoriin viljelijöihin [Erasmus-
asetuksen] mukaisesti ja maaseudun 
naisiin.

Or. es

Tarkistus 347

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus
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a) enintään 15 prosenttia liitteessä IV 
vahvistetuista jäsenvaltion suorien tukien 
määrärahoista liitteessä VI vahvistettujen 
kalenterivuosien 2021–2026 puuvillan 
määrärahojen vähentämisen jälkeen 
jäsenvaltion varainhoitovuosien 2022–
2027 maaseuturahaston määrärahoihin; tai

a) enintään 15 prosenttia liitteessä IV 
vahvistetuista jäsenvaltion suorien tukien 
määrärahoista liitteessä VI vahvistettujen 
kalenterivuosien 2023–2026 puuvillan 
määrärahojen vähentämisen jälkeen 
jäsenvaltion varainhoitovuosien 2024–
2027 maaseuturahaston määrärahoihin; tai

Or. es

Tarkistus 348

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) enintään 15 prosenttia jäsenvaltion 
varainhoitovuosien 2022–2027
maaseuturahaston määrärahoista 
jäsenvaltion liitteessä IV vahvistettuihin 
kalenterivuosien 2021–2026 suorien tukien 
määrärahoihin.

b) enintään 15 prosenttia jäsenvaltion 
varainhoitovuosien 2024–2027
maaseuturahaston määrärahoista 
jäsenvaltion liitteessä IV vahvistettuihin 
kalenterivuosien 2023–2026 suorien tukien 
määrärahoihin.

Or. es

Tarkistus 349

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) enintään 15 prosenttiyksikköä 
edellyttäen, että jäsenvaltio käyttää 
vastaavan maaseuturahastosta 
rahoitettavien tukitoimien määrärahojen 
korotuksen tukitoimiin, joilla pyritään 
tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d, e 
ja f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Komission esittämät suorista tuista tehtävät siirrot ovat liiallisia, minkä vuoksi ehdotetaan 
vain yhtä 15 prosentin suuruista siirtoa. Jäljelle jääviä rahastoja tulisi käyttää mihin tahansa 
asetuksen tavoitteista kunkin jäsenvaltion tarpeiden mukaan.

Tarkistus 350

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vuonna 2023
tarkistaa 1 kohdassa tarkoitettuja 
päätöksiään osana 107 artiklassa 
tarkoitettua YMP:n 
strategiasuunnitelmansa muutospyyntöä.

3. Jäsenvaltiot voivat vuonna 2025
tarkistaa 1 kohdassa tarkoitettuja 
päätöksiään osana 107 artiklassa 
tarkoitettua YMP:n 
strategiasuunnitelmansa muutospyyntöä.

Or. es

Tarkistus 351

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on vahvistettava YMP:n 
strategiasuunnitelma tämän asetuksen 
mukaisesti maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavan unionin 
tuen toteuttamiseksi 6 artiklassa
tarkoitettujen erityistavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Jäsenvaltion on vahvistettava YMP:n 
strategiasuunnitelma tämän asetuksen 
mukaisesti maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta rahoitettavan unionin 
tuen toteuttamiseksi 6 artiklan 1 osassa
tarkoitettujen erityistavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. es

Tarkistus 352

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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Jäsenvaltion on 103 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun SWOT-analyysin ja 
96 artiklassa tarkoitettujen tarpeiden 
arvioinnin perusteella vahvistettava YMP:n 
strategiasuunnitelmissa 97 artiklassa 
tarkoitettu tukitoimistrategia, jossa 
asetetaan määrälliset tavoitteet ja 
välitavoitteet 6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi. On 
määriteltävä tavoitteet hyödyntäen 
liitteessä I esitettyjä yhteisiä 
tulosindikaattoreita.

Jäsenvaltion on 103 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun SWOT-analyysin ja 
96 artiklassa tarkoitettujen tarpeiden 
arvioinnin perusteella vahvistettava YMP:n 
strategiasuunnitelmissa 97 artiklassa 
tarkoitettu tukitoimistrategia, jossa 
asetetaan määrälliset tavoitteet ja 
välitavoitteet 6 artiklassa vahvistettujen 
asianmukaisten erityistavoitteiden 
saavuttamiseksi. On määriteltävä tavoitteet 
hyödyntäen liitteessä I esitettyjä yhteisiä 
tulosindikaattoreita.

Or. es

Tarkistus 353

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

YMP:n strategiasuunnitelmien on katettava 
1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän 
joulukuuta 2027 välinen ajanjakso.

YMP:n strategiasuunnitelmien on katettava 
1 päivän tammikuuta 2023 ja 31 päivän 
joulukuuta 2027 välinen ajanjakso.

Or. es

Tarkistus 354

Ehdotus asetukseksi
92 artikla

Komission teksti Tarkistus

92 artikla Poistetaan.

Kunnianhimoisemmat ympäristö- ja 
ilmastotavoitteet

1. Jäsenvaltion on pyrittävä YMP:n 
strategiasuunnitelmiensa ja erityisesti 
97 artiklan 2 kohdan alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimistrategian 
osatekijöiden kautta lisäämään 
kokonaispanostusta 6 artiklan 1 kohdan 
d, e ja f alakohdassa vahvistettujen 
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erityisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen verrattuna 
kokonaispanostukseen asetuksen (EU) 
N:o 1306/2013 110 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseen 
maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston tuella ohjelmakaudella
2014–2020.

2. Jäsenvaltion on YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan selitettävä 
käytettävissä olevien tietojen perusteella, 
miten se aikoo saavuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun suuremman 
kokonaispanostuksen. Tämä selityksen on 
perustuttava merkityksellisiin tietoihin, 
esimerkiksi 95 artiklan 1 kohdan a–
f alakohdassa ja 95 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuihin 
osatekijöihin.

Or. es

Perustelu

Artiklan sisältö on epätarkka. Käsite ”kunnianhimoisempi” on abstrakti, koska sitä ei voi 
mitata.

Tarkistus 355

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on järjestettävä kumppanuus 
toimivaltaisten alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa. Kyseiseen 
kumppanuuteen on sisällyttävä vähintään 
seuraavat kumppanit:

Jäsenvaltion on järjestettävä kumppanuus 
toimivaltaisten alueellisten ja kansallisten 
viranomaisten sekä
paikallisviranomaisten kanssa. Kyseiseen 
kumppanuuteen on sisällyttävä vähintään 
seuraavat kumppanit:

Or. es

Tarkistus 356
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Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) talouselämän eturyhmät ja 
työmarkkinaosapuolet;

b) talouselämän eturyhmät ja 
työmarkkinaosapuolet, erityisesti 
maatalous- ja karjanhoitoalan edustajat;

Or. es

Tarkistus 357

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asianomaiset 
kansalaisyhteiskuntaa edustavat elimet ja
tarvittaessa sosiaalisen osallisuuden, 
perusoikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastuussa 
olevat elimet.

c) tarvittaessa sosiaalisen 
osallisuuden, perusoikeuksien, sukupuolten 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastuussa olevat elimet, sekä 
muut asianomaiset maatalousalaa 
edustavat elimet.

Or. es

Tarkistus 358

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot ja komissio tekevät 
yhteistyötä varmistaakseen YMP:n 
strategiasuunnitelmien täytäntöönpanon 
tehokkaan koordinoinnin, ottaen huomioon 
suhteellisuusperiaatteen ja yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin periaatteen.

4. Jäsenvaltiot ja komissio tekevät 
yhteistyötä varmistaakseen YMP:n 
strategiasuunnitelmien täytäntöönpanon 
tehokkaan koordinoinnin, ottaen huomioon 
suhteellisuusperiaatteen ja yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin periaatteen ja 
tarpeen varmistaa sisämarkkinoiden 
asianmukainen toimivuus.

Or. es
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Tarkistus 359

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kuvaus osatekijöistä, joilla 
varmistetaan YMP:n 
uudenaikaistaminen;

g) kuvaus osatekijöistä, joilla 
edistetään YMP:n uudenaikaistamista;

Or. es

Tarkistus 360

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. h alakohdan noudattamiseksi 
ensimmäisessä osassa, jäsenvaltiot 
voisivat muiden toimien lisäksi vaatia 
tuensaajia esittämään vain yhden ainoan 
hakemuksen suoralle tuelle koko 
strategiasuunnitelmien täytäntöönpanon 
aikana, kunhan hakemuksissa kuvaillut 
olosuhteet eivät vaihtele vuosittain.

Or. es

Perustelu

Tämä toimenpide mahdollistaisi hallinnollisten rasitteiden huomattavan pienentämisen.

Tarkistus 361

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) liite V, joka koskee YMP:n 
strategiasuunnitelman soveltamisalaan 
kuuluvaa kansallista lisärahoitusta.

e) liite V strategiasuunnitelman 
tukitoimenpiteistä, joihin sovelletaan 
täysimääräisesti SEUT -sopimuksen 107–
109 artikloja 131 artiklan 4 osan 
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säännösten mukaisesti, joka koskee 
YMP:n strategiasuunnitelman 
soveltamisalaan kuuluvaa kansallista 
lisärahoitusta.

Or. es

Perustelu

Asian yksinkertaistamiseksi strategiasuunnitelmaan sisältyviä tukitoimia, joita pidetään 
valtiontukena, on pidettävä sallittuna valtiontukena sen jälkeen, kun Euroopan komissio on 
hyväksynyt ne, ilman tarvetta myöhempiin ilmoituksiin

Tarkistus 362

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetussa 
tukitoimistrategiassa on vahvistettava 
kullekin 6 artiklan 1 kohdassa vahvistetulle 
erityistavoitteelle, joka on sisällytetty 
YMP:n strategiasuunnitelmaan, seuraavat:

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetussa 
tukitoimistrategiassa on vahvistettava 
kullekin 6 artiklan 1 kohdassa vahvistetulle 
asianomaiselle erityistavoitteelle, joka on 
sisällytetty YMP:n strategiasuunnitelmaan, 
seuraavat:

Or. es

Tarkistus 363

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) osatekijät, jotka osoittavat, että 
varojen jakaminen YMP:n 
strategiasuunnitelman tukitoimiin on 
perusteltu ja asianmukainen asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja että se 
vastaa 100 artiklassa tarkoitettua 
rahoitussuunnitelmaa.

d) osatekijät, jotka osoittavat, että 
varojen jakaminen YMP:n 
strategiasuunnitelman tukitoimiin on 
perusteltu SWOT-analyysin mukaisesti, on
asianmukainen asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja että se vastaa 
100 artiklassa tarkoitettua 
rahoitussuunnitelmaa.
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Or. es

Tarkistus 364

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kun kyseessä on 6 artiklan 
1 kohdan g alakohdassa vahvistettu 
erityistavoite ”houkutellaan alalle nuoria 
viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan 
kehittämistä”, yleiskatsaus YMP:n 
strategiasuunnitelman asiaan liittyvistä 
tukitoimista ja erityisistä edellytyksistä, 
kuten 22 artiklan 4 kohdassa, 27 ja 
69 artiklassa sekä 71 artiklan 7 kohdassa 
täsmennetään. Jäsenvaltion on erityisesti 
viitattava 86 artiklan 5 kohtaan esittäessään 
rahoitussuunnitelman 27 ja 69 artiklassa 
tarkoitettujen tukitoimityyppien osalta. 
Yleiskatsauksessa on myös selostettava 
vuorovaikutus kansallisten välineiden 
kanssa, jotta voidaan parantaa unionin ja 
jäsenvaltioiden toimien yhdenmukaisuutta 
tällä alalla;

c) kun kyseessä on 6 artiklan 
1 kohdan g alakohdassa vahvistettu 
erityistavoite ”houkutellaan alalle nuoria 
viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan 
kehittämistä”, yleiskatsaus YMP:n 
strategiasuunnitelman asiaan liittyvistä 
tukitoimista ja erityisistä edellytyksistä, 
kuten 22 artiklan 4 kohdassa, 27 ja 
69 artiklassa sekä 71 artiklan 7 kohdassa 
täsmennetään. Jäsenvaltion on erityisesti 
viitattava 86 artiklan 4 kohtaan esittäessään 
rahoitussuunnitelman 27 ja 69 artiklassa 
tarkoitettujen tukitoimityyppien osalta. 
Yleiskatsauksessa on myös selostettava 
vuorovaikutus kansallisten välineiden 
kanssa, jotta voidaan parantaa unionin ja 
jäsenvaltioiden toimien yhdenmukaisuutta 
tällä alalla;

Or. es

Perustelu

Oikaisu.

Tarkistus 365

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kuvaus kansallisten ja alueellisten 
tukitoimien välisestä vuorovaikutuksesta, 
mukaan lukien määrärahojen jakautuminen 
tukitoimittain ja rahastoittain.

f) Tarpeen vaatiessa kuvaus 
kansallisten ja alueellisten tukitoimien 
välisestä vuorovaikutuksesta, mukaan 
lukien määrärahojen jakautuminen 
tukitoimittain ja rahastoittain.
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Or. es

Tarkistus 366

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuvaus 83 artiklan 2 kohdassa,
86 artiklan 3 kohdassa ja 112 artiklassa 
tarkoitetun teknisen avun käytöstä ja 113 
artiklassa tarkoitettujen YMP-verkostojen 
käytöstä;

c) kuvaus 86 artiklan 3 kohdassa ja 
112 artiklassa tarkoitetun teknisen avun 
käytöstä ja 113 artiklassa tarkoitettujen 
YMP-verkostojen käytöstä;

Or. es

Perustelu

Oikaisu.

Tarkistus 367

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tukitoimen erityispiirteet tai 
-vaatimukset, joilla varmistetaan todellinen 
vaikutus 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettuun tavoitteeseen / 
vahvistettuihin tavoitteisiin. Kun kyseessä 
ovat ympäristöä ja ilmastoa koskevat 
tukitoimet, kytköksessä ehdollisuutta 
koskeviin vaatimuksiin on osoitettava, että 
käytännöt eivät ole päällekkäisiä;

c) tukitoimen erityispiirteet tai 
-vaatimukset, joilla varmistetaan todellinen 
vaikutus 6 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettuun asianomaiseen tavoitteeseen
/ vahvistettuihin asianomaisiin
tavoitteisiin. Kun kyseessä ovat ympäristöä 
ja ilmastoa koskevat tukitoimet, 
kytköksessä ehdollisuutta koskeviin 
vaatimuksiin on osoitettava, että käytännöt 
eivät ole päällekkäisiä;

Or. es

Tarkistus 368

Ehdotus asetukseksi
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99 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tukikelpoisuusedellytykset; d) tukikelpoisuusperiaatteet;

Or. es

Perustelu

Ehdot voivat vaihdella erityyppisistä ehdotuspyynnöistä riippuen, mutta 
strategiasuunnitelmissa on asetettava yleisperiaatteet.

Tarkistus 369

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kunkin sellaisen tukitoimen osalta, 
joka perustuu tämän asetuksen liitteessä 
II lueteltuihin tukitoimiin, miten tukitoimi 
noudattaa WTO:n maataloussopimuksen 
liitteen 2 asianomaisia määräyksiä tämän 
asetuksen 10 artiklassa ja liitteessä II 
täsmennetyllä tavalla, ja kunkin sellaisen 
tukitoimen osalta, joka ei perustu tämän 
asetuksen liitteessä II lueteltuihin 
tukitoimiin, noudattaako se ylipäätään ja 
miten se noudattaa WTO:n 
maataloussopimuksen 6 artiklan 
5 kohdan tai sopimuksen liitteen 2 
asianomaisia määräyksiä;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Varmistetaan yhdenmukaisuus 10 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 370

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) maininta siitä, jos tukitoimi ei 
kuulu SEUT-sopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan, jolloin sille on tehtävä 
valtiontuen arviointi.

i) maininta siitä, jos tukitoimi ei 
kuulu SEUT-sopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan, jolloin sille on tehtävä 
valtiontuen arviointi komission 
valtiontukia koskeviin ohjeisiin sisältyvien 
ohjeiden mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 371

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
tavoitesuunnitelmaan on sisällyttävä 
kokoava taulukko, jossa esitetään 
97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tavoitteet eriteltyinä vuotuisiin 
välitavoitteisiin.

1. Edellä 95 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun suunnitelmaan
on sisällyttävä kokoava taulukko, jossa 
esitetään 97 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetut tavoitteet, 
tarvittaessa eriteltyinä vuotuisiin 
välitavoitteisiin.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tekemään selväksi, ettei tiettyjä tavoitteita voida saavuttaa vuosittain, 
kuten maaseudun kehittämisen monivuotisten tukitoimien tapauksessa.

Tarkistus 372

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) III osaston III luvun VII jaksossa
tarkoitettujen alakohtaisten 
tukitoimityyppien määrärahojen 
jakautuminen tukityyppiä kohden ja tiedot 
suunnitelluista tuotoksista ja 
keskimääräisestä yksikkömäärästä;

e) III osaston III luvussa tarkoitettujen 
alakohtaisten tukitoimityyppien 
määrärahojen jakautuminen tukityyppiä 
kohden ja tiedot suunnitelluista tuotoksista 
ja keskimääräisestä yksikkömäärästä;
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Or. es

Perustelu

Oikaisu.

Tarkistus 373

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa tarkoitetut osatekijät on 
vahvistettava vuosittain.

Tässä kohdassa tarkoitetut osatekijät on 
tarvittaessa vahvistettava vuosittain.

Or. es

Tarkistus 374

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

SWOT-analyysin on perustuttava YMP:n 
strategiasuunnitelman piiriin kuuluvan 
alueen nykyiseen tilanteeseen, ja siinä on 
kuvattava kattavasti kunkin 6 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun erityistavoitteen 
nykyistä tilannetta, perustuen yhteisiin 
asiayhteysindikaattoreihin ja muihin 
määrällisiin ja laadullisiin ajantasaisiin 
tietoihin, kuten tutkimuksiin, aiempiin 
arviointikertomuksiin, alakohtaiseen 
analyysiin ja aiempiin kokemuksiin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 375

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 5 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) lyhyt kuvaus YMP:n 
strategiasuunnitelman piirissä 
myönnettävästä kansallisesta 
lisärahoituksesta, mukaan lukien 
toimenpidekohtaiset määrät ja tieto tämän 
asetuksen mukaisten vaatimusten 
noudattamista;

a) lyhyt kuvaus YMP:n 
strategiasuunnitelman piirissä 
myönnettävästä kansallisesta 
lisärahoituksesta, mukaan lukien 
tukitoimikohtaiset määrät ja tieto tämän 
asetuksen mukaisten vaatimusten 
noudattamista;

Or. es

Tarkistus 376

Ehdotus asetukseksi
104 artikla

Komission teksti Tarkistus

104 artikla Poistetaan.

Siirretty säädösvalta YMP:n 
strategiasuunnitelman sisällön osalta

Siirretään komissiolle valta antaa 138 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla muutetaan tätä lukua YMP:n 
strategiasuunnitelman sisällön ja 
liitteiden osalta.

Or. es

Perustelu

Strategiasuunnitelmien sisällön on oltava mahdollisimman vakaa. Ei katsota olevan millään 
tapaa tarpeellista voida muuttaa strategiasuunnitelman mitään osatekijää delegoidun 
säädöksen kautta.

Tarkistus 377

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle 95 artiklassa tarkoitetut tiedot 

1. Jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle 95 artiklassa tarkoitetut tiedot 
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sisältävä ehdotus YMP:n 
strategiasuunnitelmasta viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2020. Komissio 
arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella:

sisältävä ehdotus YMP:n 
strategiasuunnitelmasta viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2021. Komissio 
arvioi ehdotetut YMP:n 
strategiasuunnitelmat seuraavien 
perusteella:

Or. es

Perustelu

Ei olisi realistista asettaa strategiasuunnitelmia koskevien ehdotusten toimittamisen 
määräajaksi 1. tammikuuta 2020.

Tarkistus 378

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyntä ei kata 101 artiklan c 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja eikä 95 
artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa 
tarkoitettuja, YMP:n 
strategiasuunnitelman liitteissä I–IV 
esitettäviä tietoja.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 379

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota 
hyväksymään YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka ei sisällä 
kaikkia osatekijöitä. Tällöin asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava, mitkä osat 
puuttuvat YMP:n strategiasuunnitelmasta, 
ja esitettävä 100 artiklassa tarkoitetut 
ohjeelliset tavoitteet ja 

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota 
hyväksymään YMP:n 
strategiasuunnitelman, joka ei sisällä 
kaikkia osatekijöitä. Tällöin asianomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava, mitkä osat 
puuttuvat YMP:n strategiasuunnitelmasta, 
ja esitettävä 100 artiklassa tarkoitetut 
ohjeelliset tavoitteet ja 
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rahoitussuunnitelmat koko YMP:n 
strategiasuunnitelmaa varten osoittaakseen 
suunnitelman yleisen johdonmukaisuuden 
ja yhtenäisyyden. YMP:n 
strategiasuunnitelman puuttuvat osatekijät
on toimitettava komissiolle 107 artiklan 
mukaisena suunnitelman muutoksena.

rahoitussuunnitelmat koko YMP:n 
strategiasuunnitelmaa varten osoittaakseen 
suunnitelman yleisen johdonmukaisuuden 
ja yhtenäisyyden. YMP:n 
strategiasuunnitelman puuttuvia 
osatekijöitä ei oteta huomioon 
vuosittaisena 107 artiklan 7 kohdan
mukaisena suunnitelman muutoksena.

Or. es

Perustelu

Muutoksia, jotka hyväksytään myöhemmin, ei olisi otettava huomioon vuosittaisessa, ainoassa 
asetuksen sallimassa muutoksessa.

Tarkistus 380

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. YMP:n strategiasuunnitelmilla on 
oikeusvaikutuksia vasta sen jälkeen, kun 
komissio on hyväksynyt ne.

7. YMP:n strategiasuunnitelmilla on 
oikeusvaikutuksia takautuvasti siitä 
hetkestä lähtien, kun ne on esitelty sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt ne.

Or. es

Perustelu

Nykyisellä ohjelmakaudella menot ovat tukikelpoisia siitä hetkestä lähtien, kun maaseudun 
kehittämisen suunnitelmat on lähetetty komissiolle, ja jäsenvaltiot vastaavat riskeistä 
suunnitelmien hyväksymiseen saakka. Tämän vaihtoehdon olisi oltava mahdollinen 
strategiasuunnitelmia varten.

Tarkistus 381

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö voidaan esittää enintään 

7. YMP:n strategiasuunnitelman 
muutospyyntö voidaan esittää enintään 
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kerran kalenterivuodessa, jollei komission 
109 artiklan mukaisesti määrittämistä 
mahdollisista poikkeuksista muuta johdu.

kerran kalenterivuodessa, jollei tässä 
asetuksessa määritetyistä ja komission 
109 artiklan mukaisesti määrittämistä 
mahdollisista poikkeuksista muuta johdu.

Or. es

Tarkistus 382

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Määräaikaan ei sisälly jaksoa, joka alkaa 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona 
komissio lähettää huomautuksensa tai 
tarkistettuja asiakirjoja koskevan 
pyyntönsä jäsenvaltiolle, ja joka päättyy 
päivänä, jona jäsenvaltio vastaa pyyntöön.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Stop the clock -säännös aiheuttaisi merkittäviä viivästyksiä hallintojen välisillä epävirallisilla 
keskustelujaksoilla.

Tarkistus 383

Ehdotus asetukseksi
109 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuinka usein YMP:n 
strategiasuunnitelmat on tarkoitus esittää 
ohjelmakauden aikana, myös niiden 
poikkeustapausten määrittäminen, joissa 
107 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua 
muutosten enimmäismäärää ei sovelleta.

c) kuinka usein YMP:n 
strategiasuunnitelmien muutokset on 
tarkoitus esittää strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanon aikana, myös niiden 
poikkeustapausten määrittäminen, joissa 
107 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua 
muutosten enimmäismäärää ei sovelleta.

Or. es
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Tarkistus 384

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat perustaa myös 
alueviranomaisia maaseuturahastosta 
rahoitettavien tukitoimien 
täytäntöönpanoa ja hallinnointia varten 
kansallisten strategiasuunnitelmien 
yhteydessä, jos nämä tukitoimet ovat 
luonteeltaan alueellisia, sanotun 
rajoittamatta 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan soveltamista. Tällöin 
kansallisen hallintoviranomaisen on 
nimettävä maaseuturahastoa varten 
kansallinen koordinointielin, joka takaa, 
että Euroopan unionin sääntöjä 
noudatetaan yhdenmukaisesti 
strategiasuunnitelman kansallista tasoa 
varten laadittujen osatekijöiden kanssa 
93 artiklan toisen kohdan mukaisesti.

Or. es

Perustelu

On tärkeää tarjota mahdollisuus nimetä alueelliset hallintoviranomaiset, jotka vastaavat 
maaseudun kehittämistoimien alueellistetuista osatekijöistä. Kyseisiä alueellisia 
hallintoviranomaisia koordinoi yksi ainoa kansallinen elin horisontaaliasetuksen säännösten 
mukaisesti, joka sallii eri laitoksia, jotka toimivat maksajina ja sen lisäksi yhden niitä 
koordinoivan elimen.

Tarkistus 385

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on perustettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
seuraava komitea, jäljempänä 
’seurantakomitea’, ennen YMP:n 
strategiasuunnitelman esittämistä.

Jäsenvaltion on perustettava YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa 
seuraava komitea, jäljempänä 
’seurantakomitea’.
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Or. es

Perustelu

Komitean tehtävänä on seurata suunnitelmien täytäntöönpanoa eikä tehdä päätöksiä sen 
sisällöstä. Tämän vuoksi ei ole johdonmukaista velvoittaa perustamaan niitä ennen 
strategiasuunnitelman esittämistä.

Tarkistus 386

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kullakin seurantakomitean jäsenellä on 
äänioikeus.

Kullakin seurantakomitean pysyvällä 
jäsenellä on äänioikeus.

Or. es

Tarkistus 387

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on julkaistava luettelo 
seurantakomitean jäsenistä verkossa.

Jäsenvaltion on toimitettava Euroopan 
komissiolle luettelo seurantakomitean 
jäsenistä.

Or. es

Tarkistus 388

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) kansallisen YMP-verkoston 
toimittamat asiaankuuluvat tiedot;

Or. es
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Tarkistus 389

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) vuotuiset 
tuloksellisuuskertomukset.

Or. es

Tarkistus 390

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Seurantakomitea antaa lausunnon 
seuraavista:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 391

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) YMP:n strategiasuunnitelmien 
luonnokset;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Seurantakomitean ei ole tarpeen antaa lausuntoaan strategiasuunnitelman luonnoksesta, 
koska tämä on 94 artiklan 3 kohdan c alakohdassa mainittujen toimijoiden tehtävä.

Tarkistus 392
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Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Seurantakomitea voi pyytää 
kansalliselta YMP-verkostolta tiettyihin 
tukitoimenpiteisiin liittyviä tietoja ja 
analyyseja.

Or. es

Tarkistus 393

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on perustettava 
yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen 
verkosto, jäljempänä ’kansallinen YMP-
verkosto’, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla toimivien kansallisen 
tason organisaatioiden ja hallintojen, 
neuvonantajien, tutkijoiden ja muiden 
innovaatiotoimijoiden verkostoitumista 
varten viimeistään 12 kuukautta sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
YMP:n strategiasuunnitelman.

1. Jäsenvaltion on perustettava 
yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen 
verkosto, jäljempänä ’kansallinen YMP-
verkosto’, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla toimivien kansallisen 
tason organisaatioiden ja hallintojen, 
neuvonantajien, tutkijoiden, tuotantoalojen 
edustajien ja muiden 
innovaatiotoimijoiden verkostoitumista 
varten viimeistään 12 kuukautta sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
YMP:n strategiasuunnitelman.

Or. es

Tarkistus 394

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tuetaan paikallisten 
toimintaryhmien tai vastaavien paikallisen 
kehittämisen rakenteiden välisiä 
yhteistyöhankkeita, myös ylikansallista 
yhteistyötä;

g) tehdään yhteistyötä paikallisten 
toimintaryhmien tai vastaavien paikallisen 
kehittämisen rakenteiden välisiä 
yhteistyöhankkeita varten, myös 
ylikansallista yhteistyötä;
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Or. es

Tarkistus 395

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) kun kyseessä on eurooppalainen 
YMP-verkosto, osallistutaan kansallisten 
verkostojen toimintaan ja edistetään sitä.

Or. es

Tarkistus 396

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 4 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) toimitetaan seurantakomiteoiden 
pyytämät tiedot 111 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 397

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asianomaista erityistavoitetta varten 
laaditut tavoitteet ja vuotuiset 
välitavoitteet, hyödyntäen 
tulosindikaattoreita;

b) asianomaista erityistavoitetta varten 
laaditut tavoitteet ja vuotuiset, tai tarpeen 
mukaan monivuotiset, välitavoitteet, 
hyödyntäen tulosindikaattoreita;

Or. es
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään tekemään selväksi, ettei tiettyjä tavoitteita voida saavuttaa vuosittain, 
kuten maaseudun kehittämisen monivuotisten tukitoimien tapauksessa. Vuotuiset tavoitteet on 
otettava huomioon asianmukaisella tavalla.

Tarkistus 398

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että käytössä 
on kattavat, täydelliset, ajantasaiset ja 
luotettavat tietolähteet, jotta voidaan 
tehokkaasti seurata, miten 
toimintapolitiikalla pystytään saavuttamaan 
tavoitteet, käyttäen apuna tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreita.

Jäsenvaltion on varmistettava, että käytössä 
on kattavat, täydelliset, ajantasaiset ja 
luotettavat tietokannat, jotta voidaan 
tehokkaasti seurata, miten 
toimintapolitiikalla pystytään saavuttamaan 
tavoitteet, käyttäen apuna tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattoreita.

Or. es

Perustelu

Indikaattoreiden on perustuttava tietokantoihin ja saatavana oleviin tietoihin. Kaikista 
indikaattoreista ei ole saatavana virallisia tilastotietoja tarvittavalla maantieteellisellä 
tasolla. Komission olisi ryhdyttävä paikkaamaan tietoaukkoja Euroopan tilasto-ohjelmassa, 
josta säädetään asetuksessa (EY) 223/2009.

Tarkistus 399

Ehdotus asetukseksi
120 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Suoritusperusteiseen kehykseen liittyvä 
täytäntöönpanovalta

Suoritusperusteiseen kehykseen liittyvä 
delegointivalta

Or. es

Perustelu

Euroopan parlamentin oikeudellisten yksiköiden lausunnon mukaisesti tässä artiklassa 
säädetään täytäntöönpanovaltaa laajemmista kysymyksistä.
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Tarkistus 400

Ehdotus asetukseksi
120 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa suoritusperusteisen 
kehyksen sisältöä koskevia 
täytäntöönpanosäädöksiä. Tällaisiin 
säädöksiin sisällytetään luettelo 
asiayhteysindikaattoreista, muista 
indikaattoreista, joita tarvitaan 
toimintapolitiikan asianmukaiseen 
seurantaan ja arviointiin, indikaattoreiden 
laskentamenetelmät sekä säännökset, jotka 
ovat tarpeen takaamaan jäsenvaltioiden 
keräämien tietojen paikkansapitävyyden ja 
luotettavuuden. Nämä 
täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 
139 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio antaa kolmen kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta
delegoituja säädöksiä, jotka sisältävät 
suoritusperusteista kehystä koskevia
tarkkoja sääntöjä 138 artiklan mukaisesti. 
Tällaisiin säädöksiin sisällytetään luettelo 
asiayhteysindikaattoreista, indikaattoreiden 
laskentamenetelmät sekä säännökset, jotka 
ovat tarpeen takaamaan jäsenvaltioiden 
keräämien tietojen paikkansapitävyyden ja 
luotettavuuden.

Or. es

Perustelu

Euroopan komissiolle annetaan täytäntöönpanovaltaa, jotka ylittää sen soveltamisalan, 
minkä vuoksi on asianmukaisempaa antaa komissiolle delegointivaltaa. Toisaalta kaikkien 
indikaattoreiden on näyttävä perussäädöksessä.

Tarkistus 401

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2023 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 

1. Jäsenvaltion on toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelman edellisen 
varainhoitovuoden täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen tuloksellisuuskertomus 
komissiolle viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta 2025 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
helmikuuta, aina vuoteen 2030 asti. 
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Vuonna 2023 toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2021 ja 2022. Edellä III 
osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2022.

Vuonna 2025 toimitettava kertomus kattaa 
varainhoitovuodet 2023 ja 2024. Edellä III 
osaston II luvussa tarkoitettujen suorien 
tukien osalta kertomus koskee ainoastaan 
varainhoitovuotta 2024.

Or. es

Tarkistus 402

Ehdotus asetukseksi
123 artikla

Komission teksti Tarkistus

123 artikla Poistetaan.

Suorituspalkkio

1. Jäsenvaltioille voidaan vuonna 2026 
jakaa suorituspalkkio, jolla palkitaan 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden
riittävästä toteutumisesta, edellyttäen että 
asianomainen jäsenvaltio on täyttänyt 124 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
edellytyksen.

2. Suorituspalkkio on 5 prosenttia 
varainhoitovuodeksi 2027 liitteessä IX 
vahvistetusta jäsenvaltiokohtaisesta 
määrästä.

Maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston välillä 15 ja 90 
artiklan mukaisesti siirrettyjä varoja ei 
oteta huomioon suorituspalkkion 
laskennassa.

Or. es

Perustelu

Niin sanottu suorituspalkkio on vain kaksinkertainen seuraamus, sillä se voisi johtaa tukien 
peruuttamiseen, josta komissio voisi päättää, mikäli tavoitteita ei saavuteta.

Tarkistus 403

Ehdotus asetukseksi
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124 artikla

Komission teksti Tarkistus

124 artikla Poistetaan.

Suorituspalkkion jakaminen

1. Jäsenvaltiolta 123 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti pidätetty 
suorituspalkkio jaetaan vuonna 2026 
tehdyn tuloksellisuuden tarkastelun 
perusteella asianomaiselle jäsenvaltiolle, 
jos jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassa esitettyihin, 6 
artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
vahvistettuihin erityisiin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin sovelletut 
tulosindikaattorit on saavutettu vähintään 
90 prosenttisesti verrattuna vuoden 2025 
tavoitearvoon.

2. Komissio hyväksyy kahden kuukauden 
kuluessa vuoden 2026 vuotuisen 
tuloksellisuuskertomuksen 
vastaanottamisesta 
täytäntöönpanosäädöksen soveltamatta 
139 artiklassa tarkoitettua 
komiteamenettelyä päättääkseen kunkin 
jäsenvaltion osalta, onko YMP:n 
strategiasuunnitelmalla saavutettu tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
tavoitearvot.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitetut tavoitearvot 
saavutetaan, komissio myöntää 
suorituspalkkion määrän asianomaisille 
jäsenvaltioille, ja määrä katsotaan 
2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
perusteella lopullisesti jaetuksi 
varainhoitovuodelle 2027.

4. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja 
tavoitearvoja ei saavuteta, komissio ei 
myönnä varainhoitovuotta 2027 koskevia 
sitoumusmäärärahoja, jotka liittyvät 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
suorituspalkkion määrään.

5. Komissio voi suorituspalkkiota 
jakaessaan ottaa huomioon ylivoimaiset 
esteet ja vakavat sosioekonomiset kriisit, 
jotka haittaavat asianomaisten 
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välitavoitteiden saavuttamista.

6. Komissio antaa
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
säädetään yksityiskohtaisista järjestelyistä 
sen varmistamiseksi, että suorituspalkkion 
jakamiseen jäsenvaltioille sovelletaan 
johdonmukaista lähestymistapaa. Nämä 
täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 
139 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 404

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komission on otettava 
arviointikertomuksissaan huomioon 
indikaattorit, jotka vahvistetaan tämän 
asetuksen liitteessä I, sekä YMP:n 
ulkoiset tekijät, jotka ovat vaikuttaneet 
saavutettuun tuloksellisuuteen.

Or. es

Tarkistus 405

Ehdotus asetukseksi
129 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asiayhteysindikaattoreihin ja 
vaikutusindikaattoreihin tarvittavat tiedot 
on saatava ensi sijassa vakiintuneista 
tietolähteistä, kuten maatalouden 
kirjanpidon tietoverkosta ja Eurostatista. 
Jos näitä indikaattoreita koskevia tietoja ei 
ole saatavilla tai ne eivät ole täydellisiä, 
puutteita käsitellään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

2. Asiayhteysindikaattoreihin ja 
vaikutusindikaattoreihin tarvittavat tiedot 
on saatava ensi sijassa vakiintuneista 
tietolähteistä, kuten maatalouden 
kirjanpidon tietoverkosta ja Eurostatista. 
Jos näitä indikaattoreita koskevia tietoja ei 
ole saatavilla tai ne eivät ole täydellisiä, 
komissio korjaa puutteet Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
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N:o 223/200940 nojalla perustetun 
Euroopan tilasto-ohjelman, maatalouden 
kirjanpidon tietoverkkoa koskevan 
oikeudellisen kehyksen tai muiden tietojen 
toimittajien, kuten Yhteisen 
tutkimuskeskuksen ja Euroopan 
ympäristökeskuksen kanssa tehtyjen 
virallisten sopimusten yhteydessä.

N:o 223/200940 nojalla perustetun 
Euroopan tilasto-ohjelman, maatalouden 
kirjanpidon tietoverkkoa koskevan 
oikeudellisen kehyksen tai muiden tietojen 
toimittajien, kuten Yhteisen 
tutkimuskeskuksen ja Euroopan 
ympäristökeskuksen kanssa tehtyjen 
virallisten sopimusten yhteydessä.

_________________ _________________

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan 
tilastoista sekä salassapidettävien 
tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan 
yhteisöjen tilastotoimistolle annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, 
yhteisön tilastoista annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan 
yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean 
perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 
89/382/ETY, Euratom kumoamisesta 
(EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan 
tilastoista sekä salassapidettävien 
tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan 
yhteisöjen tilastotoimistolle annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, 
yhteisön tilastoista annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan 
yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean 
perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 
89/382/ETY, Euratom kumoamisesta 
(EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).

Or. es

Perustelu

Euroopan komissio pystyy paremmin korjaamaan tietojen puuttumisen Euroopan tilasto-
ohjelman yhteydessä.

Tarkistus 406

Ehdotus asetukseksi
131 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. SEUT-sopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalan ulkopuoliset 
maaseuturahaston tuet, joihin sovelletaan 
täysimääräisesti SEUT-sopimuksen 107-
109 artikloja, katsotaan valtiontuiksi, 
jotka on hyväksytty asetuksessa 
(EU)702/2014 esiteltyjä tarkoituksia 
varten kun ne ovat YMP:n 
strategiasuunnitelman V liitteessä, joka 
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on mainittu 95 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa, kun YMP:n 
strategiasuunnitelma on hyväksytty 
106 artiklan säännösten mukaisesti, ilman 
tarvetta jäsenvaltion lisämenettelyihin 
ilmoituksiin liittyen.

Edellä 121 artiklassa tarkoitettu YMP:n 
strategiasuunnitelman vuotuinen 
tuloksellisuuskertomus korvaa asetuksen 
(EU) N:o 702/2014 12 artiklassa 
tarkoitetun valtiontukia koskevan 
vuosikertomuksen.

Or. es

Perustelu

Asian yksinkertaistamiseksi strategiasuunnitelmaan sisältyviä tukitoimia, joita pidetään 
valtiontukena, on pidettävä sallittuna valtiontukena sen jälkeen, kun Euroopan komissio on 
hyväksynyt ne, ilman tarvetta myöhempiin ilmoituksiin.

Tarkistus 407

Ehdotus asetukseksi
132 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi suorittaa SEUT-
sopimuksen 42 artiklan soveltamisalaan 
kuuluviin toimiin liittyviä maksuja, jotka 
on tarkoitettu antamaan lisärahoitusta 
tukitoimiin, joihin myönnetään unionin 
tukea milloin tahansa 
strategiasuunnitelmakaudella, ainoastaan, 
jos maksut ovat tämän asetuksen mukaisia, 
ne on sisällytetty YMP:n 
strategiasuunnitelman liitteeseen V, kuten 
103 artiklan 5 kohdassa säädetään, ja 
komissio on ne hyväksynyt.

Jäsenvaltio voi suorittaa toimiin liittyviä 
maksuja, jotka on tarkoitettu antamaan 
lisärahoitusta tukitoimiin, joihin 
myönnetään unionin tukea milloin tahansa 
strategiasuunnitelmakaudella, ainoastaan, 
jos maksut ovat tämän asetuksen mukaisia, 
ne on sisällytetty YMP:n 
strategiasuunnitelman liitteeseen V, kuten 
103 artiklan 5 kohdassa säädetään, ja 
komissio on ne hyväksynyt.

Or. es

Perustelu

Yhdenmukaisuus edellisen tarkistuksen kanssa.
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Tarkistus 408

Ehdotus asetukseksi
135 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin syrjäisimmillä alueilla 
asetuksen (EU) N:o 228/2013 IV luvun 
mukaisesti myönnettävien suorien tukien 
osalta sovelletaan ainoastaan tämän 
asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohtaa, 4 artiklan 1 kohdan a, b ja 
d alakohtaa, III osaston I luvun 2 jaksoa, 
16 artiklaa ja IX osastoa. Tämän asetuksen 
4 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohtaa, 
III osaston I luvun 2 jaksoa, 16 artiklaa ja 
IX osastoa sovelletaan ilman minkäänlaisia 
velvoitteita, jotka liittyvät YMP:n 
strategiasuunnitelmaan.

1. Unionin syrjäisimmillä alueilla 
asetuksen (EU) N:o 228/2013 IV luvun 
mukaisesti myönnettävien suorien tukien 
osalta sovelletaan ainoastaan tämän 
asetuksen 3 artiklan a ja b alakohtaa, 
4 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohtaa, 
III osaston I luvun 2 jaksoa, 16 artiklaa ja
IX osastoa. Tämän asetuksen 4 artiklan 
1 kohdan a, b ja d alakohtaa, III osaston 
I luvun 2 jaksoa, 16 artiklaa ja IX osastoa 
sovelletaan ilman minkäänlaisia 
velvoitteita, jotka liittyvät YMP:n 
strategiasuunnitelmaan.

Or. es

Perustelu

Ehdotuksen 3 artiklassa ei ole 2 kohtaa.

Tarkistus 409

Ehdotus asetukseksi
135 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Egeanmeren pienillä saarilla 
asetuksen (EU) N:o 229/2013 IV luvun 
mukaisesti myönnettävien suorien tukien 
osalta sovelletaan ainoastaan tämän 
asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a ja ja 
b alakohtaa, 4 artiklaa, III osaston I luvun 
2 jaksoa, III osaston II luvun 1 ja 2 jaksoa 
sekä IX osastoa. Tämän asetuksen 
4 artiklaa, III osaston I luvun 2 jaksoa, 
III osaston II luvun 1 ja 2 jaksoa sekä 
IX osastoa sovelletaan ilman minkäänlaisia 
velvoitteita, jotka liittyvät YMP:n 

2. Egeanmeren pienillä saarilla 
asetuksen (EU) N:o 229/2013 IV luvun 
mukaisesti myönnettävien suorien tukien 
osalta sovelletaan ainoastaan tämän 
asetuksen 3 artiklan a ja b alakohtaa, 
4 artiklaa, III osaston I luvun 2 jaksoa, 
III osaston II luvun 1 ja 2 jaksoa sekä 
IX osastoa. Tämän asetuksen 4 artiklaa, 
III osaston I luvun 2 jaksoa, III osaston 
II luvun 1 ja 2 jaksoa sekä IX osastoa 
sovelletaan ilman minkäänlaisia 
velvoitteita, jotka liittyvät YMP:n 
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strategiasuunnitelmaan. strategiasuunnitelmaan.

Or. es

Perustelu

Ehdotuksen 3 artiklassa ei ole 2 kohtaa.

Tarkistus 410

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 4, 
7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 
81, 104 ja 141 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä seitsemäksi vuodeksi 
tämän asetuksen voimaantulopäivästä. 
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen tämän 
seitsemän vuoden kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 4, 
7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 
81, 104, 110, 120 ja 141 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä 
seitsemäksi vuodeksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän seitsemän vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. es

Perustelu

Lisätään 110 artikla, joka on jäänyt virheellisesti pois, ja 120 artikla joka on delegoidun 
säädöksen täytäntöönpanoa koskeva säännös.

Tarkistus 411

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
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voi milloin tahansa peruuttaa 4, 7, 12, 15, 
23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 ja 
141 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä 
päivää seuraavana päivänä, jona sitä 
koskeva päätös julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

voi milloin tahansa peruuttaa 4, 7, 12, 15, 
23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 
110, 120 ja 141 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Or. es

Tarkistus 412

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevien 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 ja 141 
artiklan mukaisesti annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevien 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 110,
120 ja 141 artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. es

Tarkistus 413

Ehdotus asetukseksi
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140 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen toimiin, 
joita toteutetaan komission mainitun 
asetuksen nojalla ennen 1 päivää 
tammikuuta 2021 hyväksymien 
maaseudun kehittämisohjelmien 
mukaisesti.

Sanotun rajoittamatta tämän asetuksen 
liitteen IX ja IX a soveltamista, asetusta
(EU) N:o°1305/2013 sovelletaan kuitenkin 
edelleen enintään vuoteen 2023 asti

a) toimiin, joita toteutetaan tämän 
asetuksen mukaisesti Euroopan komission 
hyväksymien maaseudun 
kehittämisohjelmien yhteydessä ja

b) maaseudun kehittämisohjelmiin, 
jotka on hyväksytty tämän asetuksen 
10 artiklan 2 kohdan mukaisesti ennen 
1 päivää tammikuuta 2023.

Or. es

Perustelu

On tärkeää taata maaseudun kehittämistoimien jatkuvuus ja välttää nykyisen järjestelmän ja 
uusien strategiasuunnitelmien täytäntöönpanon välistä tyhjiötä.

Tarkistus 414

Ehdotus asetukseksi
141 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
toimenpiteillä, joilla suojataan tuensaajien 
saavutettuja oikeuksia ja oikeutettuja 
odotuksia määrin kuin se on tarpeen 
siirtymiseksi asetuksissa (EU) N:o 
1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 
säädetyistä järjestelyistä tässä asetuksessa 
säädettyihin järjestelyihin. Näissä 
siirtymäsäännöissä vahvistetaan erityisesti 
edellytykset, joiden mukaisesti komission 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 nojalla 
hyväksymä tuki voidaan liittää osaksi tässä 

Siirretään komissiolle valta antaa 
138 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi 
toimenpiteillä, joilla suojataan tuensaajien 
saavutettuja oikeuksia ja oikeutettuja 
odotuksia määrin kuin se on tarpeen 
siirtymiseksi asetuksissa (EU) N:o 
1305/2013, (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) 
N:o 1308/2013 säädetyistä järjestelyistä 
tässä asetuksessa säädettyihin 
järjestelyihin. Näissä siirtymäsäännöissä 
vahvistetaan erityisesti edellytykset, joiden 
mukaisesti komission asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013, (EU) N:o 1307/2013 ja 
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asetuksessa säädettyä tukea, myös teknisen 
avun ja jälkiarviointien osalta.

(EU) N:o 1308/2013 nojalla hyväksymä 
tuki voidaan liittää osaksi tässä asetuksessa 
säädettyä tukea, myös teknisen avun ja 
jälkiarviointien osalta, siihen asti kunnes 
YMP:n strategiasuunnitelma on 
hyväksytty.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että siirtymäajalla voidaan jatkaa nykyisiä 
tukiohjelmia siihen asti kunnes strategiasuunnitelmat hyväksytään. Tällä tavoin pyritään 
takaamaan tukien jatkuvuus.

Tarkistus 415

Ehdotus asetukseksi
141 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

141 a artikla

Kertomukset

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2025 kertomuksen yhteisen 
maatalouspolitiikan vaikutuksesta muihin 
kuin 135 artiklassa tarkoitettuihin 
saarialueisiin. Kertomukseen on liitettävä 
ehdotuksia strategiasuunnitelmien 
mukauttamiseksi niin, että niissä otetaan 
huomioon näiden alueiden erityispiirteet 
ja parannetaan odotettuja tuloksia 
6 artiklan 1 kohdan tavoitteiden 
mukaisesti.

Or. es
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Tarkistus 416

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.6

Komission teksti Tarkistus

R.6 Tuen uudelleenjako pienemmille 
maatiloille: Lisätuen prosenttiosuus 
hehtaaria kohti kooltaan keskimääräistä 
pienempien tukikelpoisten maatilojen 
osalta (keskiarvoon verrattuna) 

R.6 Tuen uudelleenjako pienemmille 
maatiloille: Lisätuen prosenttiosuus 
hehtaaria kohti kooltaan keskimääräistä 
pienempien tai taloudelliselta kooltaan 
keskimääräistä pienempien tukikelpoisten 
maatilojen osalta (keskiarvoon verrattuna)

Or. es

Tarkistus 417

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.6 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.6 a. Tuen kohdentaminen vaikeuksissa 
olevien alojen maatiloille: Niiden 
viljelijöiden osuus, jotka saavat 
tuotantosidonnaista tukea kilpailukyvyn, 
kestävyyden tai laadun parantamiseen.

Or. es

Tarkistus 418

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.8

Komission teksti Tarkistus

R.8 Tuen kohdentaminen vaikeuksissa 
olevien alojen maatiloille: Niiden 
viljelijöiden osuus, jotka saavat 
tuotantosidonnaista tukea kilpailukyvyn, 
kestävyyden tai laadun parantamiseen

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 419

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.7

Komission teksti Tarkistus

I.7 Maatalouselintarvikkeiden kaupan 
hyödyntäminen: Maatalouselintarvikkeiden 
tuonti ja vienti

I.7 Maatalouselintarvikkeiden kaupan 
hyödyntäminen: Maatalouselintarvikkeiden 
vienti

Or. es

Tarkistus 420

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.9 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.9 a. Läsnäolon parantaminen EU:n 
ulkopuolisilla markkinoilla. Uudet 
avoimet EU:n vientikohteet ja EU:n 
ulkopuolisten markkinoiden lujittaminen 
menekinedistämistoimien avulla.

Or. es

Tarkistus 421

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Vaikutusindikaattorit – I.10

Komission teksti Tarkistus

I.10 Ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
edistäminen: Maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

I.10 Ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
edistäminen: Maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
ja metsäpinta-alan lisääminen

Or. es
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Tarkistus 422

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.14

Komission teksti Tarkistus

R.14 Hiilen sitominen maaperään ja 
biomassaan: Päästöjen vähentämistä tai 
hiilen maaperään sitomisen jatkamista 
ja/tai lisäämistä koskevien sitoumusten 
alaisen maatalousmaan osuus (pysyvä 
nurmi, turvemaan maatalousmaa, metsä 
jne.)

R.14 Hiilen sitominen maaperään ja 
biomassaan: Päästöjen vähentämistä tai 
hiilen maaperään sitomisen jatkamista 
ja/tai lisäämistä koskevien sitoumusten 
alaisen maan osuus (pysyvä nurmi, 
turvemaan maatalousmaa, metsä jne.)

Or. es

Tarkistus 423

Ehdotus asetukseksi
Liite I – EU:n erityistavoitteet – VI osasto

Komission teksti Tarkistus

Kestävän kehityksen ja luonnonvarojen, 
kuten veden, maaperän ja ilman, 
tehokkaan hoidon edistäminen

Kestävän kehityksen edistäminen
luonnonvarojen tehokkaamman hoidon 
avulla;

Or. es

Tarkistus 424

Ehdotus asetukseksi
Liite I – EU:n erityistavoitteet – VIII osasto

Komission teksti Tarkistus

Nuorten viljelijöiden houkuttelu alalle ja 
yritystoiminnan kehittämisen 
helpottaminen maaseutualueilla

Nuorten viljelijöiden ja uusien 
viljelijöiden houkuttelu alalle ja 
yritystoiminnan kehittämisen 
helpottaminen maaseutualueilla
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Or. es

Tarkistus 425

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tuotosindikaattorit – O.22

Komission teksti Tarkistus

O.22 Aloitustukea saavien viljelijöiden 
lukumäärä

O.22 Aloitustukea saavien nuorten 
viljelijöiden lukumäärä

Or. es

Tarkistus 426

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tuotosindikaattorit – O.22 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

O.22 a. Aloitustukea saavien uusien 
viljelijöiden lukumäärä

Or. es

Tarkistus 427

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.30

Komission teksti Tarkistus

R.30 Sukupolvenvaihdos: Niiden nuorten 
viljelijöiden lukumäärä, jotka ovat 
perustamassa maatilaa YMP:n tuen avulla

R.30 Sukupolvenvaihdos: Niiden 
4 artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettujen nuorten viljelijöiden 
lukumäärä, jotka ovat perustamassa 
maatilaa YMP:n tuen avulla

Or. es
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Tarkistus 428

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.30 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.30 a. Uudet viljelijät Uusien 
viljelijöiden lukumäärä maatalousalalla 
YMP:n tuen ansiosta

Or. es

Tarkistus 429

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.30 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.30 b. Maatalousnaiset. YMP:n tukea 
saavien naisten lukumäärä

Or. es

Tarkistus 430

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.30 c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.30 c. Nuoret naiset. Aloitustukea 
saavien nuorten naisten lukumäärä.

Or. es
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Tarkistus 431

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Tulosindikaattorit – R.31 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

R.31 a. Naisten työllisyyden kasvu. 
Naisten uudet työpaikat tuetuissa 
hankkeissa

Or. es

Tarkistus 432

Ehdotus asetukseksi
Liite I – EU:n erityistavoitteet – IX osasto

Komission teksti Tarkistus

Työllisyyden, kasvun, sosiaalisen 
osallisuuden ja paikallisen kehityksen 
edistäminen maaseutualueilla, myös 
biotalouden ja kestävän metsänhoidon 
alalla

Työllisyyden, kasvun, sosiaalisen 
osallisuuden, naisten maaseututalouteen
osallistumisen ja paikallisen kehityksen 
edistäminen maaseutualueilla, myös 
biotalouden ja kestävän metsänhoidon 
alalla

Or. es

Tarkistus 433

Ehdotus asetukseksi
Liite I – EU:n erityistavoitteet – X osasto

Komission teksti Tarkistus

EU:n maatalouden reagointikyvyn 
parantaminen silloin kun kyseessä on 
vastaaminen ravintoa ja terveyttä 
koskeviin uusiin yhteiskunnan 
vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, 
ravitseva ja kestävän kehityksen 
mukainen ravinto sekä eläinten 
hyvinvointi

EU:n maatalouden reagointikyvyn 
parantaminen silloin kun kyseessä on 
elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus, 
ympäristön kestävyys ja eläinten 
hyvinvointi
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Or. es

Tarkistus 434

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 1 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Pysyvän nurmen säilyttäminen; perusteena 
pysyvän nurmen osuus suhteessa 
maatalousmaahan

Pysyvän nurmen säilyttäminen; perusteena 
pysyvän nurmen osuus suhteessa 
maatalousmaahan

Enimmäisvariaatiokerroin on viisi
prosenttia kansallisella tai alueellisella 
tasolla tai tilatasolla.

Or. es

Tarkistus 435

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 2 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Kosteikkojen ja turvemaiden 
asianmukainen suojelu

Kosteikkojen ja turvemaiden 
asianmukainen suojelu ympäristön 
kannalta herkillä alueilla.

Or. es

Tarkistus 436

Ehdotus asetukseksi
Liite III – SMR 1 – Vaatimukset

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 
23 lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista:

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 
23 lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista:
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11 artiklan 3 kohdan e ja h alakohta 
fosfaattien aiheuttaman hajakuormituksen 
hallintaa koskevien pakollisten vaatimusten 
osalta

11 artiklan 3 kohdan e alakohta fosfaattien 
aiheuttaman hajakuormituksen hallintaa 
koskevien pakollisten vaatimusten osalta

Or. es

Tarkistus 437

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 5 – Vaatimus – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Maatilojen kestävää ravinnehuoltoa 
koskevan välineen käyttö

Poistetaan.

Kestävä ravinnehuolto

Or. es

Tarkistus 438

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 7 – Vaatimus – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

Maata ei jätetä paljaaksi vaativimpina 
aikoina

Maata ei jätetä paljaaksi vaativimpina 
aikoina, paitsi silloin kun valmistaudutaan 
sadonkorjuuseen.

Maaperän suojelu talvella Maaperän suojelu

Or. es

Tarkistus 439

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 8 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Viljelykierto Viljelykierto tiloilla, joiden pinta-ala on 
yli 10 hehtaaria, paitsi pysyvien 
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viljelykasvien ja veden alla kasvavien 
kasvien tapauksessa

Or. es

Tarkistus 440

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 9 – Vaatimus – luetelmakohta 1 – Vaatimuksen sisältämä päätavoite

Komission teksti Tarkistus

• Sellaisen maatalousmaan
vähimmäisosuus, jota käytetään muuna 
kuin tuottavana kohteena tai alueena

• Viisi prosenttia sellaisesta 
peltomaasta, jota käytetään maiseman 
piirteenä, muuna kuin tuottavana kohteena 
tai alueena, valkuaiskasvien viljelymaana 
ja muuna kuin tuottavana kesantomaana

Muiden kuin tuottavien kohteiden ja 
alueiden hoito luonnon monimuotoisuuden 
parantamiseksi maatiloilla

Muiden kuin tuottavien maiseman 
piirteiden ja alueiden hoito luonnon 
monimuotoisuuden parantamiseksi 
maatiloilla

Or. es

Tarkistus 441

Ehdotus asetukseksi
Liite III – GAEC 10 – Vaatimus

Komission teksti Tarkistus

Kielto ottaa pysyviä nurmia muuhun 
käyttötarkoitukseen tai kyntää niitä Natura 
2000 -alueilla

Kielto ottaa pysyviä nurmia muuhun 
käyttötarkoitukseen tai kyntää niitä 
ympäristön kannalta herkillä alueilla
Natura 2000 -alueilla

Or. es
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Tarkistus 442

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – taulukko

Komission teksti

81 ARTIKLAN 1 KOHDAN ENSIMMÄISESSÄ ALAKOHDASSA TARKOITETUT JÄSENVALTIOIDEN SUORIEN TUKIEN MÄÄRÄRAHAT

(euroa käypinä hintoina)

Kalenterivuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja sitä 
seuraavat vuodet

Belgia 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954

Bulgaria 776 281 570 784 748 620 793 215 670 801 682 719 810 149 769 818 616 819 818 616 819

Tšekki 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295

Tanska 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520

Saksa 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939

Viro 167 721 513 172 667 776 177 614 039 182 560 302 187 506 565 192 452 828 192 452 828

Irlanti 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279

Kreikka 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894

Espanja 4 768 736 743 4 775 898 870 4 783 060 997 4 790 223 124 4 797 385 252 4 804 547 379 4 804 547 379

Ranska 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964

Kroatia 344 340 000 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409

Italia 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516
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Kalenterivuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja sitä 
seuraavat vuodet

Kypros 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Latvia 299 633 591 308 294 625 316 955 660 325 616 694 334 277 729 342 938 763 342 938 763

Liettua 510 820 241 524 732 238 538 644 234 552 556 230 566 468 227 580 380 223 580 380 223

Luxemburg 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Unkari 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672

Malta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Alankomaat 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373

Itävalta 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537

Puola 2 972 977 807 3 003 574 280 3 034 170 753 3 064 767 227 3 095 363 700 3 125 960 174 3 125 960 174

Portugali 584 824 383 593 442 972 602 061 562 610 680 152 619 298 742 627 917 332 627 917 332

Romania 1 856 172 601 1 883 211 603 1 910 250 604 1 937 289 605 1 964 328 606 1 991 367 607 1 991 367607

Slovenia 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673

Slovenia 383 806 378 388 574 951 393 343 524 398 112 097 402 880 670 407 649 243 407 649 243

Suomi 505 999 667 507 783 955 509 568 242 511 352 530 513 136 817 514 921 104 514 921 104

Ruotsi 672 760 909 672 984 762 673 208 615 673 432 468 673 656 321 673 880 175 673 880 175

Tarkistus

81 ARTIKLAN 1 KOHDAN ENSIMMÄISESSÄ ALAKOHDASSA TARKOITETUT JÄSENVALTIOIDEN SUORIEN TUKIEN MÄÄRÄRAHAT

(euroa käypinä hintoina)
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Kalenterivuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja sitä 
seuraavat vuodet

Belgia X X X X X X X

Bulgaria X X X X X X X

Tšekki X X X X X X X

Tanska X X X X X X X

Saksa X X X X X X X

Viro X X X X X X X

Irlanti X X X X X X X

Kreikka X X X X X X X

Espanja X X X X X X X

Ranska X X X X X X X

Kroatia X X X X X X X

Italia X X X X X X X

Kypros X X X X X X X

Latvia X X X X X X X

Liettua X X X X X X X

Luxemburg X X X X X X X

Unkari X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Alankomaat X X X X X X X

Itävalta X X X X X X X

Puola X X X X X X X
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Kalenterivuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja sitä 
seuraavat vuodet

Portugali X X X X X X X

Romania X X X X X X X

Slovenia X X X X X X X

Slovenia X X X X X X X

Suomi X X X X X X X

Ruotsi X X X X X X X

Or. en
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Tarkistus 443

Ehdotus asetukseksi
Liite V – taulukko

Komission teksti

82 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT JÄSENVALTIOIDEN VIINIALAN 
TUKITOIMITYYPPIEN VUOTUISET MÄÄRÄRAHAT

EUR (käypinä hintoina)

Bulgaria 25 721 000

Tšekki 4 954 000

Saksa 37 381 000

Kreikka 23 030 000

Espanja 202 147 000

Ranska 269 628 000

Kroatia 10 410 000

Italia 323 883 000

Kypros 4 465 000

Liettua 43 000

Unkari 27 970 000

Itävalta 13 155 000

Portugali 62 670 000

Romania 45 844 000

Slovenia 4 849 000

Slovenia 4 887 000

Tarkistus

82 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT JÄSENVALTIOIDEN VIINIALAN 
TUKITOIMITYYPPIEN VUOTUISET MÄÄRÄRAHAT

EUR (käypinä hintoina)

Bulgaria X

Tšekki X

Saksa X

Kreikka X

Espanja X
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Ranska X

Kroatia X

Italia X

Kypros X

Liettua X

Unkari X

Itävalta X

Portugali X

Romania X

Slovenia X

Slovenia X

Or. en
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Tarkistus 444

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – taulukko

Komission teksti

81 ARTIKLAN 1 KOHDAN TOISESSA ALAKOHDASSA TARKOITETUT JÄSENVALTIOIDEN MÄÄRÄRAHAT PUUVILLAN OSALTA

(euroa käypinä hintoina)

Kalenterivuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja sitä 
seuraavat vuodet

Bulgaria 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615

Kreikka 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000

Espanja 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040

Portugali 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239

Tarkistus

81 ARTIKLAN 1 KOHDAN TOISESSA ALAKOHDASSA TARKOITETUT JÄSENVALTIOIDEN MÄÄRÄRAHAT PUUVILLAN OSALTA

(euroa käypinä hintoina)

Kalenterivuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja sitä 
seuraavat vuodet
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Bulgaria X X X X X X X

Kreikka X X X X X X X

Espanja X X X X X X X

Portugali X X X X X X X

Or. en

Tarkistus 445

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – taulukko

Komission teksti

JÄSENVALTIOIDEN MÄÄRÄRAHAT 81 ARTIKLAN 1 KOHDAN KOLMANNESSA ALAKOHDASSA TARKOITETTUJEN SUORIEN TUKIEN OSALTA ILMAN PUUVILLAA JA 
ENNEN ENIMMÄISMÄÄRIEN YLITTÄMISEEN LIITTYVIÄ SIIRTOJA

(euroa käypinä hintoina)

Kalenterivuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja sitä 
seuraavat vuodet

Belgia 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954

Bulgaria 773 771 955 782 239 005 790 706 055 799 173 104 807 640 154 816 107 204 816 107 204

Tšekki 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295

Tanska 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520

Saksa 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939



PE627.760v02-00 220/238 PR\1167489FI.docx

FI

Kalenterivuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja sitä 
seuraavat vuodet

Viro 167 721 513 172 667 776 177 614 039 182 560 302 187 506 565 192 452 828 192 452 828

Irlanti 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279

Kreikka 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894

Espanja 4 710 171 703 4 717 333 830 4 724 495 957 4 731 658 084 4 738 820 212 4 745 982 339 4 745 982 339

Ranska 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964

Kroatia 344 340 000 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409

Italia 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516

Kypros 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Latvia 299 633 591 308 294 625 316 955 660 325 616 694 334 277 729 342 938 763 342 938 763

Liettua 510 820 241 524 732 238 538 644 234 552 556 230 566 468 227 580 380 223 580 380 223

Luxemburg 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Unkari 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672

Malta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Alankomaat 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373

Itävalta 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537

Puola 2 972 977 807 3 003 574 280 3 034 170 753 3 064 767 227 3 095 363 700 3 125 960 174 3 125 960 174

Portugali 584 650 144 593 268 733 601 887 323 610 505 913 619 124 503 627 743 093 627 743 093

Romania 1 856 172 601 1 883 211 603 1 910 250 604 1 937 289 605 1 964 328 606 1 991 367607 1 991 367607

Slovenia 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673

Slovenia 383 806 378 388 574 951 393 343 524 398 112 097 402 880 670 407 649 243 407 649 243

Suomi 505 999 667 507 783 955 509 568 242 511 352 530 513 136 817 514 921 104 514 921 104
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Kalenterivuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja sitä 
seuraavat vuodet

Ruotsi 672 760 909 672 984 762 673 208 615 673 432 468 673 656 321 673 880 175 673 880 175

Tarkistus

JÄSENVALTIOIDEN MÄÄRÄRAHAT 81 ARTIKLAN 1 KOHDAN KOLMANNESSA ALAKOHDASSA TARKOITETTUJEN SUORIEN TUKIEN OSALTA ILMAN PUUVILLAA JA 
ENNEN ENIMMÄISMÄÄRIEN YLITTÄMISEEN LIITTYVIÄ SIIRTOJA

(euroa käypinä hintoina)

Kalenterivuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja sitä 
seuraavat vuodet

Belgia X X X X X X X

Bulgaria X X X X X X X

Tšekki X X X X X X X

Tanska X X X X X X X

Saksa X X X X X X X

Viro X X X X X X X

Irlanti X X X X X X X

Kreikka X X X X X X X

Espanja X X X X X X X

Ranska X X X X X X X

Kroatia X X X X X X X

Italia X X X X X X X
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Kalenterivuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja sitä 
seuraavat vuodet

Kypros X X X X X X X

Latvia X X X X X X X

Liettua X X X X X X X

Luxemburg X X X X X X X

Unkari X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Alankomaat X X X X X X X

Itävalta X X X X X X X

Puola X X X X X X X

Portugali X X X X X X X

Romania X X X X X X X

Slovenia X X X X X X X

Slovenia X X X X X X X

Suomi X X X X X X X

Ruotsi X X X X X X X

Or. en
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Tarkistus 446

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – taulukko

Komission teksti

83 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETTU UNIONIN TUEN JAKAUTUMINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISEN (2021–2027) TUKITOIMITYYPPIEN OSALTA

(käypinä hintoina; euroa)

Vuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027.
VUODET 2021–
2027 
YHTEENSÄ

Belgia 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 470 246 322

Bulgaria 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 1 971 979 772

Tšekki 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 1 811 412 421

Tanska 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 530 688 361

Saksa 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 6 929 474 972

Viro 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 615 131 209

Irlanti 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 1 852 696 657

Kreikka 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 3 567 141 242

Espanja 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 7 008 420 160

Ranska 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 8 464 814 393

Kroatia 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 1 969 390 521

Italia 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 8 892 172 597

Kypros 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 111 910 988
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Vuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027.
VUODET 2021–
2027 
YHTEENSÄ

Latvia 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 821 150 883

Liettua 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 1 366 277 619

Luxemburg 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 86 036 692

Unkari 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 2 913 417 304

Malta 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 85 451 254

Alankomaat 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 512 058 365

Itävalta 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 3 363 269 217

Puola 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 9 225 233 710

Portugali 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 3 452 504 006

Romania 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 6 758 523 373

Slovenia 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 715 741 516

Slovenia 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 1 593 779 047

Suomi 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 2 044 148 589

Ruotsi 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 1 480 856 132

EU-27 yhteensä 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 78 613 927 322

Tekninen apu 
(0,25 %) 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 197 027 390

Yhteensä 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 78 810 954 712
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Tarkistus

83 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETTU UNIONIN TUEN JAKAUTUMINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISEN (2021–2027) TUKITOIMITYYPPIEN OSALTA

(käypinä hintoina; euroa)

Vuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
VUODET 2021–
2027 
YHTEENSÄ

Belgia X X X X X X X X

Bulgaria X X X X X X X X

Tšekki X X X X X X X X

Tanska X X X X X X X X

Saksa X X X X X X X X

Viro X X X X X X X X

Irlanti X X X X X X X X

Kreikka X X X X X X X X

Espanja X X X X X X X X

Ranska X X X X X X X X

Kroatia X X X X X X X X

Italia X X X X X X X X

Kypros X X X X X X X X

Latvia X X X X X X X X

Liettua X X X X X X X X

Luxemburg X X X X X X X X

Unkari X X X X X X X X
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Vuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
VUODET 2021–
2027 
YHTEENSÄ

Malta X X X X X X X X

Alankomaat X X X X X X X X

Itävalta X X X X X X X X

Puola X X X X X X X X

Portugali X X X X X X X X

Romania X X X X X X X X

Slovenia X X X X X X X X

Slovenia X X X X X X X X

Suomi X X X X X X X X

Ruotsi X X X X X X X X

EU-27 yhteensä X X X X X X X X

Tekninen apu 
(0,25 %)

X X X X X X X X

Yhteensä X X X X X X X X

Or. en
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Tarkistus 447

Ehdotus asetukseksi
Liite IX a – taulukko

Komission teksti

83 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETTU UNIONIN TUEN JAKAUTUMINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISEN (2021–2027) TUKITOIMITYYPPIEN OSALTA

(vuoden 2018 hintoina1; euroa)

Vuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
VUODET 2021–
2027 
YHTEENSÄ

Belgia 63 303 373 62 062 131 60 845 226 59 652 182 58 482 532 57 335 815 56 211 584 417 892 843

Bulgaria 265 462 940 260 257 785 255 154 691 250 151 658 245 246 723 240 437 964 235 723 494 1 752 435 255

Tšekki 243 847 768 239 066 440 234 378 862 229 783 198 225 277 645 220 860 437 216 529 840 1 609 744 190

Tanska 71 439 928 70 039 145 68 665 828 67 319 440 65 999 451 64 705 344 63 436 611 471 605 747

Saksa 932 828 433 914 537 679 896 605 568 879 025 067 861 789 281 844 891 452 828 324 953 6 158 002 433

Viro 82 807 411 81 183 737 79 591 899 78 031 273 76 501 248 75 001 224 73 530 611 546 647 403

Irlanti 249 405 348 244 515 047 239 720 635 235 020 230 230 411 990 225 894 108 221 464 812 1 646 432 170

Kreikka 480 199 552 470 783 875 461 552 818 452 502 763 443 630 160 434 931 529 426 403 460 3 170 004 157

Espanja 943 455 836 924 956 702 906 820 296 889 039 505 871 607 358 854 517 018 837 761 782 6 228 158 497

Ranska 1 139 511 952 1 117 168 580 1 095 263 314 1 073 787 562 1 052 732 904 1 032 091 083 1 011 854 003 7 522 409 398

Kroatia 265 114 382 259 916 061 254 819 668 249 823 204 244 924 709 240 122 264 235 413 984 1 750 134 272

Italia 1 197 041 834 1 173 570 426 1 150 559 241 1 127 999 256 1 105 881 623 1 084 197 670 1 062 938 892 7 902 188 942
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Vuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
VUODET 2021–
2027 
YHTEENSÄ

Kypros 15 065 175 14 769 779 14 480 176 14 196 251 13 917 893 13 644 993 13 377 444 99 451 711

Latvia 110 541 260 108 373 784 106 248 808 104 165 498 102 123 037 100 120 625 98 157 475 729 730 487

Liettua 183 924 845 180 318 475 176 782 819 173 316 489 169 918 127 166 586 399 163 319 999 1 214 167 153

Luxemburg 11 582 043 11 354 944 11 132 298 10 914 018 10 700 017 10 490 213 10 284 523 76 458 056

Unkari 392 196 885 384 506 750 376 967 402 369 575 884 362 329 298 355 224 802 348 259 610 2 589 060 631

Malta 11 503 233 11 277 679 11 056 548 10 839 753 10 627 209 10 418 832 10 214 541 75 937 795

Alankomaat 68 932 004 67 580 397 66 255 291 64 956 167 63 682 517 62 433 840 61 209 647 455 049 863

Itävalta 452 754 814 443 877 269 435 173 793 426 640 974 418 275 464 410 073 985 402 033 318 2 988 829 617

Puola 1 241 877 681 1 217 527 138 1 193 654 057 1 170 249 075 1 147 303 015 1 124 806 877 1 102 751 840 8 198 169 683

Portugali 464 767 377 455 654 291 446 719 893 437 960 679 429 373 215 420 954 132 412 700 130 3 068 129 717

Romania 909 815 361 891 975 844 874 486 121 857 339 335 840 528 760 824 047 803 807 890 003 6 006 083 227

Slovenia 96 351 317 94 462 075 92 609 878 90 793 998 89 013 723 87 268 356 85 557 212 636 056 559

Slovenia 214 550 513 210 343 640 206 219 255 202 175 740 198 211 510 194 325 010 190 514 716 1 416 340 384

Suomi 275 178 124 269 782 474 264 492 622 259 306 492 254 222 051 249 237 305 244 350 299 1 816 569 367

Ruotsi 199 349 116 195 440 310 191 608 147 187 851 124 184 167 769 180 556 636 177 016 310 1 315 989 412

EU-27 yhteensä 10 582 808 505 10 375 302 457 10 171 865 154 9 972 416 815 9 776 879 229 9 585 175 716 9 397 231 093 69 861 678 969

Tekninen apu 
(0,25 %)

26 523 330 26 003 264 25 493 396 24 993 526 24 503 457 24 022 997 23 551 958 175 091 928

Yhteensä 10 609 331 835 10 401 305 721 10 197 358 550 9 997 410 341 9 801 382 686 9 609 198 713 9 420 783 051 70 036 770 897

__________________
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Vuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
VUODET 2021–
2027 
YHTEENSÄ

1 Vuoden 2018 hintoina esitetyt luvut annetaan vain tiedoksi. Ne ovat ohjeellisia, eivätkä ne ole myöskään oikeudellisesti sitovia.

Tarkistus

83 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETTU UNIONIN TUEN JAKAUTUMINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISEN (2021–2027) TUKITOIMITYYPPIEN OSALTA

(vuoden 2018 hintoina1; euroa)

Vuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
VUODET 2021–
2027 
YHTEENSÄ

Belgia X X X X X X X X

Bulgaria X X X X X X X X

Tšekki X X X X X X X X

Tanska X X X X X X X X

Saksa X X X X X X X X

Viro X X X X X X X X

Irlanti X X X X X X X X

Kreikka X X X X X X X X

Espanja X X X X X X X X

Ranska X X X X X X X X

Kroatia X X X X X X X X
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Vuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
VUODET 2021–
2027 
YHTEENSÄ

Italia X X X X X X X X

Kypros X X X X X X X X

Latvia X X X X X X X X

Liettua X X X X X X X X

Luxemburg X X X X X X X X

Unkari X X X X X X X X

Malta X X X X X X X X

Alankomaat X X X X X X X X

Itävalta X X X X X X X X

Puola X X X X X X X X

Portugali X X X X X X X X

Romania X X X X X X X X

Slovenia X X X X X X X X

Slovenia X X X X X X X X

Suomi X X X X X X X X

Ruotsi X X X X X X X X

EU-27 yhteensä X X X X X X X X

Tekninen apu 
(0,25 %)

X X X X X X X X

Yhteensä X X X X X X X X
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Vuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
VUODET 2021–
2027 
YHTEENSÄ

__________________

1 Vuoden 2018 hintoina esitetyt luvut annetaan vain tiedoksi. Ne ovat ohjeellisia, eivätkä ne ole myöskään oikeudellisesti sitovia.

Or. en

Tarkistus 448

Ehdotus asetukseksi
Liite X – taulukko

Komission teksti

VÄHIMMÄISMÄÄRÄT TAVOITTEEN ”NUORTEN VILJELIJÖIDEN HOUKUTTELU ALALLE JA YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEN HELPOTTAMINEN” 
SAAVUTTAMISEKSI 86 ARTIKLAN 5 KOHDASSA TARKOITETULLA TAVALLA

(euroa käypinä hintoina)

Kalenterivuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja sitä 
seuraavat vuodet

Belgia 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Bulgaria 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

Tšekki 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886

Tanska 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490
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Kalenterivuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja sitä 
seuraavat vuodet

Saksa 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Viro 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Irlanti 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Kreikka 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

Espanja 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

Ranska 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Kroatia 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228

Italia 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710

Kypros 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Latvia 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Liettua 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Luxemburg 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Unkari 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Malta 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Alankomaat 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Itävalta 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Puola 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Portugali 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Romania 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Slovenia 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Slovenia 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985
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Kalenterivuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja sitä 
seuraavat vuodet

Suomi 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Ruotsi 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604

Tarkistus

VÄHIMMÄISMÄÄRÄT NUORILLE VILJELIJÖILLE 86 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETULLA TAVALLA

(euroa käypinä hintoina)

Kalenterivuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja sitä 
seuraavat vuodet

Belgia X X X X X X X

Bulgaria X X X X X X X

Tšekki X X X X X X X

Tanska X X X X X X X

Saksa X X X X X X X

Viro X X X X X X X

Irlanti X X X X X X X

Kreikka X X X X X X X

Espanja X X X X X X X

Ranska X X X X X X X

Kroatia X X X X X X X

Italia X X X X X X X

Kypros X X X X X X X
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Kalenterivuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja sitä 
seuraavat vuodet

Latvia X X X X X X X

Liettua X X X X X X X

Luxemburg X X X X X X X

Unkari X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Alankomaat X X X X X X X

Itävalta X X X X X X X

Puola X X X X X X X

Portugali X X X X X X X

Romania X X X X X X X

Slovenia X X X X X X X

Slovenia X X X X X X X

Suomi X X X X X X X

Ruotsi X X X X X X X

Or. en
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PERUSTELUT

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistusta koskeva komission ehdotus merkitsee 
ennennäkemätöntä radikaalia muutosta, sillä siinä ehdotetaan siirtymistä monimutkaisesta 
tukikelpoisuussääntöihin perustuvasta täysin sitovasta järjestelmästä toiseen järjestelmään, 
joka perustuu konkreettisten tulosten saavuttamiseen, jolla on vahva ympäristöulottuvuus ja
jossa jäsenvaltioille annetaan runsaasti tilaa toissijaisuusperiaatteen soveltamiselle niiden 
omiin erityistarpeisiin vastaamiseksi. Komissio ei valvo enää YMP:n tukien hallinnointia, 
vaan se keskittyy seuraamaan, miten yhteisiin erityistavoitteisiin perustuvat jäsenvaltioiden 
asettamat tavoitteet saavutetaan. Komission mukaan yhtenä ehdotuksen tavoitteena on 
yksinkertaistaminen sekä jäsenvaltioille ja edunsaajille aiheutuvan hallinnollisen rasituksen 
vähentäminen.

YMP:n uudessa mallissa niin sanottu ensimmäinen ja toinen pilari yhdistetään yhteen 
asetukseen, johon sisällytetään olennaisilta osin myös maataloustuotteiden yhteinen 
markkinajärjestely ja jossa otetaan laajemmin huomioon uudet kansalliset 
strategiasuunnitelmat.

Keskeisessä asemassa uudistuksessa ovat YMP:n tukien uudelleenjako, nykyaikaistaminen, 
innovointi ja ennen kaikkea maatalous, jossa sitoudutaan vahvemmin ympäristöön. 

Esittelijä katsoo, että hankkeeseen on vaikuttanut vahvasti se, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamisen seurauksena ja mahdollisesti muidenkin poliittisten painopisteiden 
seurauksena Euroopan unionia uhkaavat talousarvioleikkaukset.
Tätä parlamentin mietintöluonnosta laadittaessa neuvottelut uudesta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä kaudelle 2021–2027 olivat vielä kesken, minkä vuoksi maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunnan olisi kehotettava säilyttämään YMP:n määrärahat 
vähintään samalla tasolla kuin voimassa olevalla ohjelmakaudella. On tärkeää muistuttaa 
EU:n jäsenvaltioiden hallituksia tämän politiikan tärkeästä roolista liikkeelle panevana 
voimana monilla maaseutualueilla ja elintarvikkeiden laadun, turvallisuuden ja 
omavaraisuuden korkean tason takaajana eurooppalaisille kuluttajille. 

Monet tämän valiokunnan jäsenistä ovat ilmaisseet huolensa ehdotukseen sisältyvästä 
toissijaisuusperiaatteen laajasta soveltamisesta, joka herättää eloon epäilykset pelätystä 
uudelleenkansallistamisesta. Tämän vuoksi on tärkeää, että tulevina kuukausina Euroopan 
parlamentissa pyritään muuttamaan käsiteltävänä olevaa tekstiä niin, että vahvistetaan YMP:n 
tiettyjä yhteisiä osatekijöitä. On kuitenkin pyrittävä löytämään tasapaino tämän yhteisen 
kehyksen luomisen ja sen liikkumavaran välillä, jota jäsenvaltiot tarvitsevat EU:n sääntöjen 
mukauttamisessa alueensa erityistilanteeseen. Pyrkimättä kyseenalaistamaan uuden mallin 
taustalla olevaa ajatusmallia, jonka valtaosa asianomaisista aloista ja hallituksista vaikuttaisi 
hyväksyvän, yhtenä mietinnön punaisista langoista on saada aikaan vahvat Euroopan unionin 
säännöt, joilla vältetään kilpailun vääristymisen riskiä eri jäsenvaltioiden ja alueiden 
viljelijöiden välillä.

On paradoksaalista, että yhtäältä Euroopan komissio ehdottaa laatimaan yksinkertaisempaa 
politiikkaa ja toisaalta ehdottaa uutta mallia, joka on entistä monimutkaisempi etenkin 
ensimmäisinä vuosina. Uusien strategiasuunnitelmien suunnittelu ja hallinnointi ei ole 
yksinkertainen tehtävä, minkä vuoksi ehdotetaan, että niiden käyttöönottoa lykätään 
vuoteen 2023, ja samalla vältetään viivästykset tuottajille suoritettavissa maksuissa.

Jäsenvaltiot saattavat kohdata monenlaisia ongelmia ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan 
liittyviin tavoitteisiin liittyvien välitavoitteiden saavuttamisessa. On todennäköistä, että 
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ensimmäisten vuosien aikana strategiasuunnitelmat muistuttavat tietyllä tavalla 
pilottihankkeita, joita on ehkä paranneltava ajan kuluessa. Viljelijöille aiheutuvan 
hallinnollisen rasituksen vähentäminen on kuitenkin jäsenvaltioiden vastuulla, ja periaatteessa 
siinä pitäisi pystyä hyödyntämään satelliitin avulla kerättyjä tietoja.

Mallin muuttamisen lisäksi ehdotuksessa esitetään monia innovatiivisia osatekijöitä, kuten 
uuden ympäristöjärjestelmän sisällyttäminen tuotannosta irrotettuja tukia koskevaan lukuun, 
mikä näyttäisi vastaavan kasvavaan paineeseen perustella YMP:tä myös ympäristön 
näkökulmasta. Järjestelmää on tarkasteltava osana ehdotuksen uutta vihertävää rakennetta, 
jossa myös säilytetään tähän asti YMP:n toiseen pilariin kuuluneet maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimenpiteet ja vahvistetaan niihin liittyviä ehtoja. Toisaalta, jos luonnonhaitta-alueita 
ei sisällytetä siihen 30 prosentin osuuteen maaseuturahaston varoista, joka on myönnettävä 
ympäristöä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa koskeviin sitoumuksiin, tiukennettaisiin 
huomattavasti maatalouden kehittämistoimien ympäristönsuojeluun liittyviä tavoitteita. 

Jotta uusi ympäristöjärjestelmä ei vaikuttaisi liian laajasti tuottajien tuloihin, ehdotetaan, että 
sillä pyritään säilyttämään käytännöt, jotka suosivat maaseutualueiden säilyttämistä, jotta 
saavutettaisiin mahdollisimman monta edunsaajaa. Lisäksi on mahdollistettava se, että uusi 
järjestelmä täydentäisi maaseudun kehittämiseen liittyviä maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimenpiteitä. On toivottavaa, että parlamentissa käytävän keskustelun aikana 
osoitetaan luonnonhaitta-alueiden merkittävä rooli ympäristönsuojelussa ja että päätös niiden 
jättämisestä kyseisen 30 prosentin osuuden ulkopuolelle olisi lopulta kielteinen, kun otetaan 
huomioon, että Euroopan komission asiaa koskevaan ehdotukseen ja sen 
vaikutustenarviointiin sisältyy näkökohtia, jotka ovat ristiriidassa tämä pois jättämisen 
perusteiden kanssa.

Esittelijä katsoo, että komission ehdottama suorituspalkkio liittyy epäsuorasti ehdotuksen 
ympäristöarkkitehtuuriin. Palkkiolla ei lisättäisi niille maille myönnettävää rahoitusta, jotka 
saavat parhaita tuloksia, vaikka ensinäkemältä niin voisi ajatella, vaan loppujen lopuksi sillä 
vain rangaistaisiin niitä maita, jotka eivät saa parhaita tuloksia. Esittelijä ehdottaa 
mietinnössään suorituspalkkion poistamista, sillä uusi malli sisältää jo taloudellisia 
seuraamuksia maille, jotka eivät täytä asetettuja tavoitteita.

Toisena uuden mallin pilarina on YMP:n tuen uudelleenjako, jota varten komissio ehdottaa, 
että yhtäältä suurempien tilojen saamia tukia vähennetään ja toisaalta otetaan käyttöön 
pakollinen uudelleenjakotuki, jota myönnettäisiin keskisuurille ja pienille tiloille. Esittelijä on 
ollut yhteydessä uudistuksessa mukana oleviin eri toimijoihin ja todennut, että komission 
ehdottamassa enimmäismäärien asettamisessa (”capping”) ei oteta huomioon jäsenvaltioiden 
erilaisia tuotantorakenteita, mikä aiheuttaisi maissa hyvin erilaisia vaikutuksia. Esittelijän 
tarkistuksilla pyritään vastaamaan tähän huolenaiheeseen esittämällä ratkaisua, joka soveltuisi 
paremmin kunkin maan tilanteeseen. Uudelleenjakotukea koskeva komission ehdotus jättää 
avoimeksi keskeisiä näkökohtia, jotka esittelijän mielestä olisi vahvistettava 
perussäädöksessä, jotta voitaisiin vahvistaa ainakin YMP:n tukien uudelleenjaon yhteiset 
perusteet.

Ehdotuksen mukaisesti kansallisten strategiasuunnitelmien pitäisi auttaa saavuttamaan 
yhdeksän erityistavoitetta, joihin niveltyvät komission ehdottamat erilaiset vaikutus-, tulos- ja 
tuotosindikaattorit, joiden avulla seurataan kunkin maan asettamien tavoitteiden 
saavuttamista. Mietinnössä ei esitetä merkittäviä muutoksia tavoitteita ja indikaattoreita 
koskevaan komission ehdotukseen, jottei strategiasuunnitelmien toteuttamista tehtäisi entistä 
monimutkaisemmaksi. Esittelijä on kuitenkin halunnut täydentää kyseisiä tavoitteita ja 
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indikaattoreita korostaakseen ennen kaikkea väestökadon ongelmaa ja tarvetta lisätä naisten 
osallistumista maaseudun elinkeinoelämään. 

Uudessa mallissa on ennen kaikkia muita tavoitteita taattava, että Euroopan maaseutuväestön 
tulot pysyvät asianmukaisella tasolla. Tätä vaatimusta ei voida erottaa ympäristötavoitteesta, 
sillä riittämättömät tulot heikentäisivät viljelijöiden sitoutumista ympäristönsä suojelemiseen. 
Tästä syystä esittelijä katsoo, että kestävyysperusteisella perustulotuella on oltava vahva 
vaikutus kaikkiin tuottajien suoriin tukiin, ja ehdottaa, että kansallisista suorista tuista 
osoitetaan tähän tukeen tietty vähimmäismäärä. 

Määritelmiä, muun muassa ’tosiasiallista viljelijää’ koskevan luvun osalta esittelijä toivoo, 
että parlamentin käsittelyssä selvennetään tiettyjä keskeisiä näkökohtia. Tietyt komission 
ehdottamat määritelmät eivät ole selkeitä, kuten ’pysyvän nurmen’ määritelmä, koska siinä ei 
oteta huomioon määritelmää, joka hyväksyttiin vain kaksi vuotta sitten Omnibus-asetukseen 
liittyvien YMP:tä koskevien asiakirjojen väliarvioinnin yhteydessä. Uusi määritelmä ei kata 
asianmukaisesti jäsenvaltioiden erityispiirteitä ja varsinkaan Välimeren laidunmaita, kuten 
dehesa-laidunmaita.

Tuotantosidonnaiset tuet ovat myös tärkeä osa keskustelua. Esittelijä tiedostaa, kuinka tärkeitä 
nämä tuet ovat tiloille, joiden ympäristö- ja taloustilanne on epävakaa, ja etenkin tilattomille 
karjankasvattajille, jotka eivät voi saada YMP:n tukea muista välineistä. Esittelijä ehdottaa, 
että tuotantosidonnaisten suorien tukien kiintiö säilytetään, ja on tyytyväinen komission 
ehdotukseen antaa jäsenvaltioille mahdollisuus kohdentaa suorista tuista kolme prosenttia 
sellaisten uusien alakohtaisten tukitoimien toteuttamiseen, jotka voisivat auttaa myös 
ratkaisemaan tiettyihin tuotantoihin liittyviä ongelmia.

Nuorten viljelijöiden osalta on todettava, että vaikka sukupolvenvaihdos on yksi uuden 
asetuksen tavoitteista, tällä hetkellä komission ehdotukseen sisältyviin tukivälineisiin ei tehdä 
merkittäviä muutoksia. Jos tavoitteena on edistää maaseutualueiden elvyttämistä, esittelijä 
katsoo, että parlamentti voi parantaa yhteisiä tukikelpoisuussääntöjä panostamalla nuoriin 
mutta myös lisäämällä uusien viljelijöiden tukemista iästä riippumatta sekä edistämällä 
naisten osallistumista maaseutualueiden elinkeinoelämään. 

Maaseudun kehittämiseen kohdennettavien varojen leikkaaminen samoin kuin EU:n 
yhteisrahoitusosuuden vähentäminen yli 10 prosentilla on erittäin huolestuttavaa. Komissio 
unohtaa tiettyjen EU:n maiden ja alueiden maksukyvyttömyyteen liittyvät ongelmat, jotka 
heijastuvat ohjelmien toteuttamisasteeseen, joka voi entisestään huonontua, jos leikkaukset 
toteutetaan. 

Yleisesti ottaen Euroopan komission ehdottamasta uudesta maaseudun kehittämistä 
koskevasta luvusta on poistettu paljon merkityksellisyyteen liittyvää sisältöä voimassa 
olevaan asetukseen verrattuna, ja siinä annetaan jäsenvaltioille joustavuutta tukitoimien 
suunnittelussa. Vaikka periaatteessa tiettyä joustavuutta tarvitaan, esittelijä katsoo, että tekstiä 
on täydennettävä, edunsaajat on määritettävä tarkemmin ja eri tukitoimiin myönnettävän tuen 
enimmäismäärä, joka koskee kaikkia jäsenvaltioita, on vahvistettava.

Lopuksi esittelijä toteaa, että ehdotus on kauaskantoinen ja erittäin tärkeä unionille hetkellä, 
jolloin EU:n tulevaisuuteen tehdään merkittäviä muutoksia, ja katsoo, että Euroopan 
parlamentilla on tässä uudistuksessa merkityksellinen tehtävä hoidettavanaan, minkä vuoksi 
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hän ilmoittaa sitoutuvansa vahvasti työskentelemään sen hyväksi, että keskusteluissa saadaan 
merkittävää edistymistä aikaan kuluvan toimikauden aikana.
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