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* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

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 yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) 
N:o 1306/2013 kumoamisesta
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0393),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C8-0247/2018),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan, budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan ja 
aluekehitysvaliokunnan 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.



PE629.392v01-00 6/58 PR\1165936FI.docx

FI

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) .../… [uusi 
varainhoitoasetus]12 säännöksiä, erityisesti 
niitä, jotka koskevat yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa toteutettavaa 
hallinnointia, hyväksyttyjen elinten 
tehtäviä sekä budjettiperiaatteita, olisi 
sovellettava tässä asetuksessa 
vahvistettuihin tukitoimiin ja 
toimenpiteisiin.

(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/104612

säännöksiä, erityisesti niitä, jotka koskevat 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
toteutettavaa hallinnointia, hyväksyttyjen 
elinten tehtäviä sekä budjettiperiaatteita, 
olisi sovellettava tässä asetuksessa 
vahvistettuihin tukitoimiin ja 
toimenpiteisiin.

__________________ __________________

12 Asetus (EU, Euratom) N:o [uusi 
varainhoitoasetus].

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

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Asetuksen (EU, Euratom) N:o 
.../… [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus1] säännöksiä olisi sovellettava tässä 



PR\1165936FI.docx 7/58 PE629.392v01-00

FI

asetuksessa vahvistettuihin tukitoimiin ja 
toimenpiteisiin soveltuvin osin.

Or. en

Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

c a) ’tuotosindikaattorilla’ 
tuotosindikaattoria sellaisena kuin se 
määritellään asetuksen (EU) N:o .../... 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 2 
artiklan 12 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

c b) ’tulosindikaattorilla’ 
tulosindikaattoria sellaisena kuin se 
määritellään asetuksen (EU) N:o .../... 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 2 
artiklan 13 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

c c) ’vakavalla puutteella’ vakavaa 
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puutetta sellaisena kuin se määritellään 
asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 2 artiklan 
30 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

(cd) ’välittävällä elimellä’ välittävää 
elintä sellaisena kuin se määritellään 
asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 2 artiklan 
7 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

(ce) ’toimintasuunnitelmalla’ 39 
artiklan 1 kohdan ja 40 artiklan 1 kohdan 
mukaista toimintasuunnitelmaa.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
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Tiedotustoimet

1. Jäljempänä 7 artiklan e alakohdan 
nojalla rahoitettavan tiedotustoiminnan 
tarkoituksena on erityisesti auttaa 
yhteisen maatalouspolitiikan 
selittämisessä, täytäntöönpanossa ja 
kehittämisessä ja lisätä yleistä tietoisuutta 
kyseisen politiikan sisällöstä ja 
tavoitteista, palauttaa 
tiedotuskampanjoilla kuluttajien 
luottamus kriisien jälkeen, antaa tietoa 
viljelijöille ja muille maaseutualueiden 
toimijoille sekä tukea eurooppalaista 
maatalouden mallia ja auttaa kansalaisia 
ymmärtämään sitä. Tarkoituksena on 
tarjota yhtenäistä, objektiivista ja 
kokonaisvaltaista tietoa niin unionissa 
kuin sen ulkopuolella.

2 Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä voivat olla:

a) kolmansien osapuolten esittämät 
vuotuiset työohjelmat tai muut 
erityistoimenpiteet;

b) komission aloitteesta toteutetut 
toimet. Tässä eivät tule kyseeseen 
lainsäädännössä edellytetyt toimenpiteet 
eivätkä unionin jonkin toisen toimen 
yhteydessä rahoitusta jo saavat toimet. 

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi 
komissiota voivat avustaa ulkopuoliset 
asiantuntijat. Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetuilla toimenpiteillä olisi osaltaan 
varmistettava tiedottaminen unionin 
poliittisista prioriteeteista, siltä osin kuin 
nämä prioriteetit liittyvät tämän asetuksen 
yleisiin tavoitteisiin.

3. Komissio julkaisee vuosittain 
ehdotuspyynnön varainhoitoasetuksessa 
vahvistettuja edellytyksiä noudattaen.

4. Tämän artiklan nojalla 
suunnitelluista ja toteutetuista 
toimenpiteistä ilmoitetaan 101 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetulle komitealle.

5. Komissio antaa joka toinen vuosi 
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Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän artiklan 
täytäntöönpanosta.

Or. en

Perustelu

Siirretään 44 artikla 6 artiklan perään uutena artiklana tässä luvussa; sisältöä ei muuteta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rahastoista voidaan rahoittaa suoraan 
komission aloitteesta tai komission lukuun 
yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi tarvittavia valmistelu- ja 
seurantatoimenpiteitä, hallinnollisen ja 
teknisen avun toimia sekä arviointi- ja 
tarkastustoimia. Näihin toimiin kuuluvat 
erityisesti:

Rahastoista voidaan rahoittaa suoraan 
komission aloitteesta tai komission lukuun 
yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi tarvittavia valmistelu- ja 
seurantatoimenpiteitä, hallinnollisen ja 
teknisen avun toimia sekä arviointi- ja 
tarkastustoimia. Asetuksen (EU) N:o .../... 
[YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 
86 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa 
maaseuturahaston rahoitusosuudessa on 
otettava huomioon hallinnollisten 
valmiuksien lisääminen jäsenvaltion 
uusien hallinto- ja valvontajärjestelmien 
osalta. Näihin toimiin kuuluvat erityisesti:

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Artiklan teksti on siirretty puoliksi 9 a artiklaan (uusi) ja puoliksi 10 a artiklaan (uusi).

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla

Toimivaltainen viranomainen

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
ministeriötason viranomainen, joka 
vastaa

a) 9 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen maksajavirastojen 
hyväksynnän myöntämisestä, uudelleen 
tarkastelemisesta ja peruuttamisesta;

b) 10 a artiklassa tarkoitetun 
koordinointielimen hyväksymisestä;

c) 11 artiklassa tarkoitetun 
todentamisviranomaisen nimeämisestä;

d) toimivaltaiselle viranomaiselle 
tämän luvun nojalla osoitettujen tehtävien 
suorittamisesta.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tehtävä virallinen päätös maksajaviraston 
ja koordinointielimen hyväksynnän 
myöntämisestä tai, sen jälkeen kun 
hyväksyntää on tarkasteltu uudelleen, 
hyväksynnän peruuttamisesta komission 
12 a artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti vahvistamien 
hyväksymisperusteiden perusteella. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
viipymättä ilmoitettava komissiolle 
hyväksynnöistä ja niiden peruuttamisista.

Or. en

(Ks. entisen 9 artiklan (muutettu) teksti.)
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.

Toimivaltainen viranomainen

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
ministeriötason viranomainen, joka 
vastaa

a) 8 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen maksajavirastojen 
hyväksynnän myöntämisestä, uudelleen 
tarkastelemisesta ja peruuttamisesta;

b) 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
koordinointielimen hyväksymisestä;

c) 11 artiklassa tarkoitetun 
todentamisviranomaisen nimeämisestä;

d) toimivaltaiselle viranomaiselle 
tämän luvun nojalla osoitettujen tehtävien 
suorittamisesta.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tehtävä virallinen päätös maksajaviraston 
ja koordinointielimen hyväksynnän 
myöntämisestä tai, sen jälkeen kun 
hyväksyntää on tarkasteltu uudelleen, 
hyväksynnän peruuttamisesta komission 
10 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti vahvistamien 
hyväksymisperusteiden perusteella. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
viipymättä ilmoitettava komissiolle 
hyväksynnöistä ja niiden peruuttamisista.

Or. en

(Artiklan teksti siirretään (ja sitä muutetaan) uuteen 8 a artiklaan.)

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

9 a artikla

Maksajavirastot

1. Maksajavirastot ovat 
jäsenvaltioiden viranomaisia tai elimiä, 
jotka vastaavat 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 
artiklassa tarkoitettujen menojen 
hallinnoinnista ja valvonnasta.

Kyseisten tehtävien täytäntöönpano 
voidaan tukien maksua lukuun ottamatta 
siirtää toiselle.

2. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
maksajavirastoiksi viranomaisia tai 
elimiä, joilla on hallintorakenne ja 
sisäisen valvonnan järjestelmä, jotka 
riittävät takaamaan maksujen laillisuuden 
ja sääntöjenmukaisuuden sekä 
asianmukaisen kirjanpidon. Tätä varten 
maksajavirastojen on täytettävä komission 
12 a artiklan 1 kohdan a alakohdan 
nojalla vahvistamat hyväksynnän 
vähimmäisedellytykset, jotka koskevat 
sisäistä ympäristöä, valvontatoimia, 
tiedotusta ja viestintää sekä seurantaa.

Kunkin jäsenvaltion on rajoitettava 
hyväksyttyjen maksajavirastojensa määrä

a) enintään yhteen virastoon 
jäsenvaltiota tai tarvittaessa aluetta 
kohden, ja

b) yhteen virastoon, joka hallinnoi 
sekä maataloustukirahaston että 
maaseuturahaston menoja.

Jos jäsenvaltio perustaa maksajaviraston 
aluetasolla, sen on kuitenkin lisäksi joko 
hyväksyttävä kansallisen tason 
maksajavirasto sellaisia tukijärjestelmiä 
varten, joita niiden luonteen mukaisesti 
on hallinnoitava kansallisella tasolla, tai 
annettava tällaisten tukijärjestelmien 
hallinnointi alueellisille 
maksajavirastoilleen.

Maksajavirastot, jotka eivät ole hoitaneet 
maataloustukirahaston tai 
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maaseuturahaston menojen hallinnointia 
vähintään kolmeen vuoteen, menettävät 
hyväksyntänsä.

Jäsenvaltiot eivät saa nimetä uusia 
maksajavirastoja tämän asetuksen 
voimaantulopäivän jälkeen.

3. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
2018/... [uusi varainhoitoasetus], 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 
63 artiklan 5 ja 6 kohdan soveltamiseksi 
hyväksytystä maksajavirastosta vastaavan 
henkilön on laadittava ja toimitettava 
komissiolle viimeistään seuraavan 
varainhoitovuoden 15 päivänä 
helmikuuta seuraavat tiedot:

a) vuotuinen tilitys hyväksytylle 
maksajavirastolle tehtävien hoitamisesta
aiheutuneista menoista, siten kuin 
varainhoitoasetuksen 63 artiklan 
5 kohdan a alakohdassa säädetään; 
tilitykseen on liitettävä 51 artiklan 
mukaista tilien tarkastamista ja 
hyväksymistä varten tarvittavat tiedot;

b) 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
vuotuinen tuloksellisuuskertomus, joka 
osoittaa, että menot on toteutettu 35 
artiklan mukaisesti;

c) varainhoitoasetuksen 63 artiklan 
6 kohdassa säädetty johdon 
vahvistuslausuma, jossa vahvistetaan, että 
tiedot on esitetty asianmukaisesti ja ne 
ovat täydelliset ja paikkansapitävät, siten 
kuin varainhoitoasetuksen 63 artiklan 6 
kohdan a alakohdassa säädetään.

Komissio voi poikkeuksellisesti jatkaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
15 päiväksi helmikuuta asetettua 
määräaikaa 1 päivään maaliskuuta 
asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä, 
siten kuin varainhoitoasetuksen 63 
artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetään.

4. Jos hyväksytty maksajavirasto ei 
täytä tai ei enää täytä yhtä tai useampaa 2 
kohdassa tarkoitettua 
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hyväksymisperustetta, jäsenvaltion on 
omasta aloitteestaan tai komission 
pyynnöstä peruutettava hyväksyntä, jollei 
maksajavirasto tee tarvittavia muutoksia 
toimivaltaisen viranomaisen ongelman 
merkittävyyden mukaan asettamassa 
määräajassa.

5. Maksajavirastot hallinnoivat 
vastuulleen kuuluvaan julkiseen 
interventioon liittyviä toimia ja 
varmistavat niiden valvonnan, ja niillä on 
kokonaisvastuu näistä toimista.

Jos tuki myönnetään EIP:n tai sellaisten 
muiden kansainvälisten rahoituslaitosten 
täytäntöön paneman rahoitusvälineen 
kautta, joissa jäsenvaltio on osakkaana, 
maksajaviraston on nojauduttava EIP:n 
tai muun kansainvälisen laitoksen 
toimittamaan, kyseessä olevien 
maksuhakemusten tueksi laadittuun 
valvontakertomukseen.

Or. en

(Ks. entisen 8 artiklan (muutettu) teksti.)

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.

Komission toimivalta

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
100 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta seuraavia koskevilla säännöillä:

a) 8 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen maksajavirastojen ja 8 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
koordinointielinten hyväksynnän 
vähimmäisedellytykset;
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b) julkiseen interventioon liittyviä 
maksajavirastojen velvoitteita ja hallinto-
ja valvontavastuiden sisältöä koskevat 
säännöt.

2.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, 
joissa vahvistetaan säännöt seuraavista:

a) menettelyt maksajavirastojen ja 
koordinointielinten hyväksynnän 
myöntämiseksi, peruuttamiseksi ja 
uudelleen tarkastelemiseksi sekä 
maksajavirastojen hyväksynnän 
valvomiseksi;

b) 8 artiklan 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen, maksajavirastojen johdon 
vahvistuslausumien perustana oleva työ ja 
tarkastukset;

c) koordinointielimen toiminta ja 
tietojen toimittaminen 8 artiklan 4 
kohdassa komissiolle tarkoitetulla tavalla.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

(Artiklan teksti siirretään (ja sitä muutetaan) 12 a artiklaan (uusi).)

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla

Koordinointielimet

Jos maksajavirastoja hyväksytään 
enemmän kuin yksi, jäsenvaltion on 
nimettävä julkinen koordinointielin, jolle 
se antaa tehtäväksi

a) kerätä komissiolle annettavat 
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tiedot ja toimittaa ne komissiolle;

b) toimittaa 52 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu vuotuinen tuloksellisuus- ja 
hyväksymiskertomus;

c) toteuttaa tai koordinoida toimia 
yleisluonteisten puutteiden korjaamiseksi 
ja antaa komissiolle tietoja mahdollisista 
jatkotoimista käyttäen 39 artiklan 1 
kohdassa ja 40 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua toimintasuunnitelmaa;

d) edistää unionin sääntöjen 
yhdenmukaista soveltamista ja varmistaa 
se.

2. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
2018/... [uusi varainhoitoasetus], 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 
63 artiklan 5 ja 6 kohdan soveltamiseksi 
on laadittava ja toimitettava komissiolle 
viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 
15 päivänä helmikuuta johdon 
vahvistuslausuma, jossa vahvistetaan, että

a) käytössä olevat 
valvontajärjestelmät toimivat 
asianmukaisesti ja antavat riittävät takeet 
vuotuisessa tuloksellisuuskertomuksessa 
esitetyistä tuotoksista, siten kuin 
varainhoitoasetuksen 63 artiklan 6 
kohdan b ja c alakohdassa säädetään,

b) tarkastuksissa havaittujen 
järjestelmiin liittyvien virheiden ja 
puutteiden luonteesta ja laajuudesta sekä 
niiden korjaamiseksi toteutetuista tai 
suunnitelluista toimista on laadittu 
yhteenveto, siten kuin 
varainhoitoasetuksen 63 artiklan 5 
kohdan b alakohdassa säädetään.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, joilla ei ole 
koordinointielintä, tässä artiklassa 
tarkoitetut tehtävät on osoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Koordinointielimen on saatava 
jäsenvaltiolta hyväksyntä ensimmäisen 
alakohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
taloudellisten tietojen käsittelyyn.
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Koordinointielimen toimittamaa vuotuista 
tuloksellisuus- ja hyväksymiskertomusta 
käsitellään 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa lausunnossa, ja siihen on 
liitettävä johdon vahvistuslausuma, joka 
kattaa kyseisen kertomuksen 
kokonaisuudessaan.

Or. en

(Ks. entisen 8 artiklan (muutettu) teksti.)

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lausunnossa on myös ilmoitettava, antaako 
tarkastustyö aihetta epäillä 8 artiklan 3 
kohdan c alakohdassa tarkoitetussa johdon 
vahvistuslausumassa esitettyjä 
kannanottoja.

Lausunnossa on myös ilmoitettava, antaako 
tarkastustyö aihetta epäillä 9 a artiklan 3 
kohdan c alakohdassa tarkoitetussa johdon 
vahvistuslausumassa esitettyjä 
kannanottoja.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, 
joilla vahvistetaan säännöt, jotka koskevat 
todentamisviranomaisten tehtäviä, kuten 
suoritettavia tarkastuksia ja kyseisten 
tarkastusten kohteeksi valittavia elimiä, 
sekä todistuksia ja kertomuksia 
oheisasiakirjoineen, jotka 
todentamisviranomaisen on laadittava.

Kun jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset ovat nimenneet 11 artiklassa 
tarkoitetun todentamisviranomaisen ja 
ilmoittaneet siitä komissiolle, komissio 
esittää Euroopan parlamentille kattavan 
luettelon kaikista tällaisista elimistä 
viimeistään vuoden kuluttua ... [tämän 
asetuksen soveltamispäivä] ja toisen 
kerran viimeistään neljän vuoden 
kuluttua sen jälkeen.



PR\1165936FI.docx 19/58 PE629.392v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanosäädöksissä on 
vahvistettava myös

Poistetaan.

a) tarkastusperiaatteet, joihin 
todentamisviranomaisten lausunnot 
perustuvat, mukaan lukien riskien 
arviointi, sisäinen valvonta ja vaadittu 
tarkastusevidenssin taso;

b) tarkastusmenetelmät, joita 
todentamisviranomaisten on käytettävä 
lausuntonsa antamiseksi ottamalla 
huomioon kansainväliset 
tilintarkastusstandardit.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
II osasto – II a luku (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

II a LUKU

Maatilojen neuvontapalvelu

11 a artikla

Maatilojen neuvontapalvelu

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

2. Maatilojen neuvontapalvelut 
kattavat taloudelliset, ympäristöön liittyvät 
ja yhteiskunnalliset näkökohdat sekä 
tarjoavat tutkimuksen ja innovoinnin 
synnyttämää ajantasaista teknologista ja 
tieteellistä tietoa. Ne sisällytetään toisiinsa 
liittyviin palveluihin, joissa on mukana 
maatilaneuvojia, tutkijoita, 
viljelijäjärjestöjä ja muita asiaan liittyviä 
sidosryhmiä ja jotka muodostavat 
maatalouden tieto- ja 
innovointijärjestelmän, jäljempänä 
’AKIS-järjestelmä’.

3. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
maatiloille annettava neuvonta on 
puolueetonta ja että neuvojilla ei ole 
eturistiriitoja.

4. Maatilojen neuvontapalvelujen on 
katettava ainakin seuraavat:

a) kaikki YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistetut 
viljelijöihin ja muihin tuensaajiin 
sovellettavat vaatimukset, edellytykset ja 
hoitositoumukset, mukaan lukien 
ehdollisuuteen liittyvät vaatimukset ja 
normit sekä tukijärjestelmiin liittyvät 
edellytykset, kuten myös tiedot YMP:n 
strategiasuunnitelmaan sisällytetyistä 
rahoitusvälineistä ja suunnitelman 
mukaisesti laadittavista 
liiketoimintasuunnitelmista;

b) vaatimukset, jotka jäsenvaltiot ovat 
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määrittäneet direktiivin 2000/60/EY, 
direktiivin 92/43/ETY, direktiivin 
2009/147/EY, direktiivin 2008/50/EY, 
direktiivin (EU) N:o 2016/2284, asetuksen 
(EU) N:o 2016/2031, asetuksen (EU) N:o 
2016/429, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1107/20091 a 55 artiklan ja direktiivin 
2009/128/EY täytäntöönpanemiseksi;

c) tiedonannossa Eurooppalainen 
yhteinen terveys -toimintasuunnitelma1 b

mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi 
vahvistetut maatalouskäytännöt 
mikrobilääkeresistenssin kehittymisen 
estämiseksi;

d) asetuksen (EU) N:o …/… [YMP:n 
strategiasuunnitelma-asetus] 70 artiklassa 
tarkoitettu riskienhallinta;

e) innovointituki, joka on tarkoitettu 
erityisesti 114 artiklassa tarkoitetun 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
käsittelevän eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien 
hankkeiden valmisteluun ja 
toteuttamiseen;

f) 102 artiklassa tarkoitettujen 
digitaaliteknologioiden kehittäminen ja 
niiden saatavuuden helpottaminen 
maataloudessa ja maaseutualueilla.

3. Maatilojen neuvontajärjestelmään 
liittyvät erityisvaatimukset

a) Jäsenvaltioiden on varmistettava 
asianmukaisella julkisella menettelyllä, 
että maatilojen neuvontajärjestelmässä 
toimivilla neuvojilla on riittävä pätevyys ja 
että heitä koulutetaan säännöllisesti.

b) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että neuvonta ja tarkastukset pysyvät 
erillään toisistaan. Tältä osin ja yleisön 
tiedonsaantioikeutta koskevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamista rajoittamatta 
jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät 
12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut valitut 
ja nimetyt elimet paljasta 
neuvontatoimintansa aikana tietoonsa 
tulleita henkilökohtaisia tai 
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yksilökohtaisia tietoja muille henkilöille 
kuin kyseistä tilaa hoitavalle tuensaajalle, 
lukuun ottamatta toimintansa aikana 
havaittuja sääntöjenvastaisuuksia tai 
sääntöjen rikkomisia, joita koskee 
unionin tai kansallisessa lainsäädännössä 
säädetty velvoite ilmoittaa julkisille 
viranomaisille, erityisesti 
rikostapauksissa. Asianomaisen 
kansallisen viranomaisen on toimitettava 
mahdolliselle tuensaajalle ensisijaisesti 
sähköisesti asianmukainen luettelo 12 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
valituista ja nimetyistä elimistä.

__________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 
päivänä lokakuuta 2009, 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

1 b Eurooppalainen yhteinen terveys -
toimintasuunnitelma 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi 
(COM(2017) 339 final).

Or. en

(Ks. 1. kesäkuuta 2018 annetun asiakirjan COM(2018)0392 13 artiklan (muutettu) teksti.)

Perustelu

13 artikla, strategiasuunnitelma, lisätään f alakohtaan sanat ”ja niiden saatavuuden 
helpottaminen”; 3. Maatilojen neuvontajärjestelmään liittyvät erityisvaatimukset, ks. nykyisen 
horisontaaliasetuksen 13 artiklan 1, 2 ja 3 kohta; lisäys kohtaan 3. Maatilojen 
neuvontajärjestelmään liittyvät erityisvaatimukset, a alakohta: Jäsenvaltioiden on 
varmistettava ”asianmukaisella julkisella menettelyllä”, että maatilojen 
neuvontajärjestelmässä toimivilla neuvojilla on riittävä pätevyys ja että heitä koulutetaan 
säännöllisesti.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
12 artikla
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Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.

Talousarvion enimmäismäärä

1. Maataloustukirahaston menojen 
vuotuinen enimmäismäärä muodostuu 
sille asetuksen (EU, Euratom) 
[COM(2018) 322 final] mukaisesti 
vahvistetuista enimmäismääristä.

2. Jos unionin oikeudessa säädetään 
1 kohdassa tarkoitetuista määristä 
vähennettävistä määristä tai niihin 
lisättävistä määristä, komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä, jotka 
hyväksytään 101 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä soveltamatta, 
maataloustukirahaston menoihin 
käytettävissä olevan nettomäärän unionin 
oikeudessa tarkoitettujen tietojen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla

Komission toimivalta

Siirretään komissiolle valta antaa 100 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla täydennetään tätä asetusta 
seuraavia koskevilla säännöillä:

a) edellä 9 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen maksajavirastojen ja 10 a 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
koordinointielinten hyväksynnän 
vähimmäisedellytykset;

b) julkiseen interventioon liittyviä 
maksajavirastojen velvoitteita ja hallinto-
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ja valvontavastuiden sisältöä koskevat 
säännöt.

c) menettelyt maksajavirastojen ja 
koordinointielinten hyväksynnän 
myöntämiseksi, peruuttamiseksi ja 
uudelleen tarkastelemiseksi sekä 
maksajavirastojen hyväksynnän 
valvomiseksi;

d) edellä 9 artiklan 3 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettujen, 
maksajavirastojen johdon 
vahvistuslausumien perustana oleva työ ja 
tarkastukset;

e) koordinointielimen toiminta ja 
tietojen toimittaminen 10 a artiklan 
4 kohdassa komissiolle tarkoitetulla 
tavalla.

3. Komissio antaa tätä asetusta 
täydentävät delegoidut säädökset, joilla 
vahvistetaan säännöt, jotka koskevat 
todentamisviranomaisten tehtäviä, kuten 
suoritettavia tarkastuksia ja kyseisten 
tarkastusten kohteeksi valittavia elimiä, 
sekä todistuksia ja kertomuksia 
oheisasiakirjoineen, jotka 
todentamisviranomaisten on laadittava.

Näillä delegoiduilla säädöksillä 
vahvistetaan lisäksi

a) tarkastusperiaatteet, joihin 
todentamisviranomaisten lausunnot 
perustuvat, mukaan lukien riskien 
arviointi, sisäinen valvonta ja vaadittu 
tarkastusevidenssin taso;

b) tarkastusmenetelmät, joita 
todentamisviranomaisten on käytettävä 
lausuntonsa antamiseksi ottamalla 
huomioon kansainväliset 
tilintarkastusstandardit.

Or. en

(Ks. entisen 10 artiklan (muutettu) teksti.)
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.

Enimmäismäärien noudattaminen

1. Jos jäsenvaltion 
maatalousmenoille on vahvistettu unionin 
lainsäädännössä rahoituksen 
enimmäismäärä euroina, menot 
korvataan kyseiseen euroina ilmaistuun 
enimmäismäärään asti, tarvittaessa 
mukautettuna, jos sovelletaan 37–40 
artiklaa.

2. Asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] 81 
artiklassa tarkoitettuja jäsenvaltioiden 
suorien tukien muodossa olevien 
tukitoimien määrärahoja, oikaistuina 
tämän asetuksen 15 artiklassa säädetyillä 
mukautuksilla, pidetään rahoituksen 
euroina vahvistettuina enimmäismäärinä.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla

Hallintoviranomainen

1. Jäsenvaltion on nimettävä YMP:n 
strategiasuunnitelmaansa varten 
hallintoviranomainen. Jäsenvaltion on 
varmistettava, että on perustettu hallinto-
ja valvontajärjestelmä, jolla taataan 
selkeä tehtävien jako ja erottelu 
hallintoviranomaisen ja muiden elinten 
välillä. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
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järjestelmä toimii tehokkaasti koko 
strategiasuunnitelmakauden ajan.

2. Hallintoviranomainen vastaa 
ohjelman tehokkaasta, vaikuttavasta ja 
moitteettomasta hallinnosta ja 
toteutuksesta. Sen on erityisesti 
varmistettava, että

a) käytössä on asianmukainen 
suojattu sähköinen järjestelmä 
suunnitelman ja sen toteutuksen 
seurantaa ja arviointia varten tarvittavien 
tilastotietojen ja varsinkin määriteltyjen 
tavoitteiden toteutumisen seurannassa 
tarvittavien tietojen kirjaamiseksi, 
säilyttämiseksi, hallinnoimiseksi ja niistä 
raportoimiseksi;

b) tuensaajat ja muut tukitoimien 
toteuttamiseen osallistuvat elimet

i) saavat tiedot niille tuen 
myöntämisestä aiheutuvista 
velvollisuuksista ja niillä on joko erillinen 
kirjanpito tai soveltuva kirjanpitokoodi 
kaikille toimeen liittyville tapahtumille;

ii) ovat tietoisia vaatimuksista, jotka 
koskevat tietojen toimittamista 
hallintoviranomaiselle sekä tuotosten ja 
tulosten kirjaamista;

c) asianomaisille tuensaajille 
toimitetaan, tarvittaessa sähköisesti, 
luettelo asetuksen (EU) N:o …/… 
[YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 
III osaston I luvun 2 jakson mukaisesti 
vahvistetuista lakisääteisistä 
hoitovaatimuksista ja hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevista 
toimenpidevaatimuksista, joita on 
sovellettava tilatasolla, sekä selkeät ja 
täsmälliset asiaa koskevat tiedot;

d) asetuksen (EU) N:o …/… [YMP:n 
strategiasuunnitelma-asetus] 
125 artiklassa tarkoitettu 
ennakkoarviointi on arviointi- ja 
seurantajärjestelmän mukainen ja että se 
hyväksytään ja toimitetaan komissiolle;

e) asetuksen (EU) N:o …/… [YMP:n 
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strategiasuunnitelma-asetus] 
126 artiklassa tarkoitettu 
arviointisuunnitelma on laadittu ja 
kyseisessä artiklassa tarkoitetussa 
jälkiarvioinnissa noudatetaan tässä 
asetuksessa säädettyjä määräaikoja, 
varmistaen, että kyseiset arvioinnit ovat 
seuranta- ja arviointijärjestelmän 
mukaisia ja että ne toimitetaan 111 
artiklassa tarkoitetulle seurantakomitealle 
ja komissiolle;

f) seurantakomitealle toimitetaan 
tiedot ja asiakirjat, jotka tarvitaan YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanon 
seurannassa strategiasuunnitelman 
erityistavoitteet ja toimintalinjat 
huomioon ottaen;

g) laaditaan vuotuinen 
tuloksellisuuskertomus, myös seurantaa 
koskevat yhteenvetotaulukot, ja ne 
toimitetaan komissiolle seurantakomitean 
kuulemisen jälkeen;

h) vuotuista tuloksellisuuskertomusta 
koskevien komission huomautusten 
johdosta toteutetaan asianmukaiset 
jatkotoimet;

i) maksajavirasto saa rahoitettaviksi 
valittujen tukitoimien osalta kaikki 
tarvittavat tiedot erityisesti noudatetuista 
menettelyistä ja kaikista suoritetuista 
tarkastuksista ennen kuin maksut 
hyväksytään;

j) maaseuturahastosta rahoitettavien 
tukitoimien tuensaajat, lukuun ottamatta 
pinta-ala- ja eläinperusteisia tukitoimia, 
tuovat esille saamansa rahoitustuen, myös 
käyttämällä unionin tunnusta 
asianmukaisella tavalla, noudattaen 
sääntöjä, jotka komissio vahvistaa 5 
kohdan mukaisesti;

k) huolehditaan YMP:n 
strategiasuunnitelman julkisuudesta, 
muun muassa kansallisen YMP-verkoston 
välityksellä, tiedottamalla mahdollisille 
tuensaajille, ammattialajärjestöille, 
talouselämän edustajille ja 
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työmarkkinaosapuolille, miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa edistäville 
elimille sekä alalla toimiville 
kansalaisjärjestöille, ympäristöjärjestöt 
mukaan luettuina, YMP:n 
strategiasuunnitelman tarjoamista 
mahdollisuuksista sekä säännöistä, jotka 
koskevat YMP:n strategiasuunnitelmasta 
saatavaa rahoitusta, sekä tiedottamalla 
tuensaajille ja suurelle yleisölle tuesta, 
jota unioni myöntää maatalouteen ja 
maaseudun kehittämiseen YMP:n 
strategiasuunnitelman välityksellä.

3. Jäsenvaltio tai 
hallintoviranomainen voi nimetä yhden 
tai useamman välittävän elimen, mukaan 
lukien paikallisviranomaiset, alueelliset 
kehittämiselimet tai kansalaisjärjestöt, 
huolehtimaan YMP:n 
strategiasuunnitelman tukitoimien 
hallinnosta ja toteutuksesta.

4. Jos osa hallintoviranomaisen 
tehtävistä siirretään toiselle elimelle, 
hallintoviranomainen on edelleen täysin 
vastuussa kyseisten tehtävien tehokkaasta 
ja moitteettomasta hallinnosta ja 
täytäntöönpanosta. Hallintoviranomaisen 
on varmistettava, että on annettu 
tarvittavat säännökset, jotta toinen elin 
pystyy hankkimaan kaikki tarvittavat 
tiedot näiden tehtävien hoitamiseksi.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
asetuksen (EU) N:o …/… [YMP:n 
strategiasuunnitelma-asetus] 138 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän 
asetuksen täydentämiseksi 
yksityiskohtaisilla säännöillä, jotka 
koskevat 2 kohdan j ja k alakohdassa 
tarkoitettujen tiedotus-, julkisuus- ja 
näkyvyysvaatimusten soveltamista. 
Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o …/… [YMP:n 
strategiasuunnitelma-asetus] 139 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en
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(Ks. 1. kesäkuuta 2018 annetun asiakirjan COM(2018) 392 final – 2018/0216 (COD) 110 
artiklan ”Hallintoviranomainen” (muutettu) teksti.)

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14 artikla Poistetaan.

Maatalousalan kriisivaraus

1. Muodostetaan kunkin vuoden
alussa maataloustukirahastoon varaus, 
jäljempänä ’maatalousalan kriisivaraus’, 
josta on tarkoitus tarjota maatalousalalle 
lisätukea markkinoiden hallintaa tai 
vakauttamista varten taikka 
maataloustuotteiden tuotantoon tai 
jakeluun vaikuttavissa merkittävissä 
kriiseissä.

Maatalousalan kriisivarauksen 
määrärahat otetaan suoraan unionin 
talousarvioon.

Maatalousalan kriisivarauksen varat 
asetetaan käytettäviksi asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 8–21 ja 219, 220 ja 221 
artiklan soveltamisalaan kuuluviin 
toimenpiteisiin sille vuodelle tai niille 
vuosille, jolloin lisätukea tarvitaan.

2. Kriisivarauksen kokonaismäärä 
on vähintään 400 miljoonaa euroa 
käypinä hintoina kunkin vuoden alussa 
kaudella 2021–2027. Komissio voi 
mukauttaa kriisivarauksen määrää 
kyseisen vuoden aikana, jos se on 
tarkoituksenmukaista markkinoiden 
kehityksen tai näkymien perusteella 
kuluvana tai seuraavana vuonna ja ottaen 
huomioon maataloustukirahaston 
käytettävissä olevat määrärahat.

Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 
12 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
säädetään, kriisivarauksen sitomattomat 
määrärahat siirretään seuraavien 
varainhoitovuosien kriisivarauksen 
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rahoittamiseen ilman aikarajoitusta.

Lisäksi poiketen siitä, mitä 
varainhoitoasetuksen 12 artiklan 2 
kohdan d alakohdassa säädetään, vuoden 
2020 lopussa käytettävissä oleva 
kriisivarauksen käyttämättä jäänyt määrä 
siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 
2021, eikä sitä palauteta sellaisiin 
budjettikohtiin, jotka koskevat 5 artiklan 
2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja 
toimia, ja se varataan maatalousalan 
kriisivarauksen rahoitukseen.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Maatalousalan kriisivaraus Kriisivaraus

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä vastaavat muutokset.)

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muodostetaan kunkin vuoden alussa 
maataloustukirahastoon varaus, 
jäljempänä ’maatalousalan kriisivaraus’, 
josta on tarkoitus tarjota maatalousalalle 
lisätukea markkinoiden hallintaa tai 
vakauttamista varten taikka
maataloustuotteiden tuotantoon tai 
jakeluun vaikuttavissa merkittävissä 

Muodostetaan kunkin vuoden alussa 
varaus, jäljempänä ’kriisivaraus’, josta on 
tarkoitus tarjota maatalousalalle lisätukea 
maataloustuotteiden tuotantoon tai 
jakeluun vaikuttavissa merkittävissä 
kriiseissä.
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kriiseissä.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maatalousalan kriisivarauksen 
määrärahat otetaan suoraan unionin 
talousarvioon.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maatalousalan kriisivarauksen varat 
asetetaan käytettäviksi asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 8–21 ja 219, 220 ja 221 
artiklan soveltamisalaan kuuluviin 
toimenpiteisiin sille vuodelle tai niille 
vuosille, jolloin lisätukea tarvitaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisivarauksen kokonaismäärä on 
vähintään 400 miljoonaa euroa käypinä 
hintoina kunkin vuoden alussa kaudella 

Kriisivarauksen kokonaismäärä on 
vähintään 400 miljoonaa euroa käypinä 
hintoina kunkin vuoden alussa kaudella 
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2021–2027. Komissio voi mukauttaa 
kriisivarauksen määrää kyseisen vuoden 
aikana, jos se on tarkoituksenmukaista 
markkinoiden kehityksen tai näkymien 
perusteella kuluvana tai seuraavana 
vuonna ja ottaen huomioon 
maataloustukirahaston käytettävissä 
olevat määrärahat.

2021–2027. Komissio voi mukauttaa 
kriisivarauksen määrää kyseisen vuoden 
aikana, jos se on tarkoituksenmukaista 
kriisin kehityksen perusteella ottaen 
huomioon maatalouden alalla 
otsakkeessa 2 käytettävissä olevat 
käyttötarkoitukseensa sidotut tulot tai
sääntöjenvastaisuuksien vuoksi maksetut 
palautukset ensimmäisenä ja 
pääasiallisena lähteenä.

Or. en

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

Jos ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut käytettävissä olevat 
määrärahat eivät riitä, viimeisenä 
keinona vuotuisen kriisivarauksen 
täyttämiseksi voidaan käyttää 
rahoituskuria.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla

Seurantakomitea

1. Jäsenvaltion on perustettava 
YMP:n strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanoa seuraava komitea,
jäljempänä ’seurantakomitea’, ennen 
YMP:n strategiasuunnitelman esittämistä. 
Kukin seurantakomitea vahvistaa oman 
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työjärjestyksensä. Seurantakomitea 
kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja 
tarkastelee kaikkia seikkoja, jotka 
vaikuttavat YMP:n strategiasuunnitelman 
edistymiseen kohti suunnitelmalle 
asetettuja tavoitteita. Jäsenvaltion on 
julkaistava seurantakomitean työjärjestys 
ja kaikki seurantakomitealle toimitetut 
tiedot verkossa.

2. Jäsenvaltion on päätettävä 
seurantakomitean kokoonpanosta ja 
huolehdittava asiaankuuluvien 
viranomaisten, välittävien elinten ja 
asetuksen (EU) N:o …/… [YMP:n 
strategiasuunnitelma-asetus] 94 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettujen kumppanien 
edustajien tasapainoisesta edustuksesta. 
Kullakin seurantakomitean jäsenellä on 
äänioikeus. Jäsenvaltion on julkaistava 
luettelo seurantakomitean jäsenistä 
verkossa. Komission edustajat osallistuvat 
seurantakomitean työhön 
neuvonantajina.

3. Seurantakomitean tehtävänä on 
tarkastella seuraavia:

a) edistyminen YMP:n 
strategiasuunnitelman täytäntöönpanossa 
ja sen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
toteutumisessa;

b) seikat, jotka vaikuttavat YMP:n 
strategiasuunnitelman tuloksellisuuteen, 
ja toimet niiden ratkaisemiseksi;

c) asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 52 artiklan 
3 kohdassa luetellut ennakkoarvioinnin 
osatekijät sekä asetuksen (EU) .../... 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 53 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu strategia-
asiakirja;

d) edistyminen arviointien ja niiden 
yhteenvetojen laadinnassa sekä 
havaintojen johdosta mahdollisesti 
toteutettavissa toimissa;

e) viestintätoimien ja näkyvyyttä 
lisäävien toimien toteuttaminen;
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f) tilanteen mukaan edistyminen 
viranomaisten ja tuensaajien 
hallinnollisten valmiuksien 
kehittämisessä.

4. Seurantakomitea antaa lausunnon 
seuraavista:

g) YMP:n strategiasuunnitelmien 
luonnokset;

h) toimien valinnassa käytetyt 
menetelmät ja perusteet;

i) vuotuiset 
tuloksellisuuskertomukset;

j) arviointisuunnitelma ja siihen 
tehtävät muutokset;

k) hallintoviranomaisen mahdolliset 
ehdotukset YMP:n strategiasuunnitelman 
tarkistamiseksi.

Or. en

(Ks. asiakirjan COM(2018) 392 final 111 artiklan ”Seurantakomitea” teksti.)

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Tämän artiklan mukaisesti 
vahvistettua mukautusastetta sovelletaan 
ainoastaan yli 2 000 euron suuruisiin 
suoriin tukiin, jotka myönnetään 
viljelijöille vastaavana kalenterivuonna.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – -1 kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1. Komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
varainhoitovuoden N talousarvioesityksen 
kanssa myös varainhoitovuosia N-1, N ja 
N+1 koskevat ennusteensa.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa 7 artiklan b alakohdan 
mukaisesti kyseisen satelliittidatan 
korvauksetta pinta-
alamonitorointijärjestelmästä vastaaville 
toimivaltaisille viranomaisille tai niiden 
edustajikseen valtuuttamille 
palveluntarjoajille.

Komissio toimittaa 7 artiklan b alakohdan 
mukaisesti kyseisen satelliittidatan 
korvauksetta pinta-alamonitorointi- ja 
valvontajärjestelmästä vastaaville 
toimivaltaisille viranomaisille tai niiden 
edustajikseen valtuuttamille 
palveluntarjoajille.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi antaa 64 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetussa pinta-
alamonitorointijärjestelmässä käytettäviä 
tekniikoita tai työmenetelmiä koskevat 
tehtävät erikoistuneiden yksiköiden 
suoritettavaksi.

Komissio voi antaa 64 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetussa pinta-
alamonitorointi- ja valvontajärjestelmässä
käytettäviä tekniikoita tai työmenetelmiä 
koskevat tehtävät erikoistuneiden 
yksiköiden suoritettavaksi.

Or. en
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kullekin YMP:n 
strategiasuunnitelmalle suoritetaan 
välimaksuja. Välimaksut lasketaan 
soveltamalla kunkin tukitoimityypin 
rahoitusosuustasoa julkisiin menoihin 
asetuksen (EU) …/… [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] 85 artiklan 
mukaisesti.

1. Kullekin YMP:n
strategiasuunnitelmalle suoritetaan 
välimaksuja. Välimaksut lasketaan 
soveltamalla kunkin tukitoimityypin 
yhteisrahoitustasoa julkisiin menoihin 
asetuksen (EU) N:o …/… [YMP:n 
strategiasuunnitelma-asetus] 85 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ensimmäiseen menoilmoitukseen 
sisällytetty ja rahoitusvälineeseen maksettu 
määrä on enintään 25 prosenttia 
rahoitusvälineisiin asianomaisen 
rahoitussopimuksen perusteella 
osoitettavan YMP:n strategiasuunnitelman 
rahoitusosuuden kokonaismäärästä;

a) ensimmäiseen menoilmoitukseen 
sisällytetty ja rahoitusvälineeseen maksettu 
määrä on enintään 25 prosenttia 
rahoitusvälineisiin asianomaisen 
rahoitussopimuksen perusteella 
osoitettavan YMP:n strategiasuunnitelman 
yhteisrahoituksen kokonaismäärästä;

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) menot on toteutettu sovellettavien 
unionin sääntöjen mukaisesti, tai

b) menot on toteutettu sovellettavien 
unionin sääntöjen mukaisesti, ja
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Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio toteaa 52 artiklassa 
tarkoitetun vuotuisen tuloksellisuuden 
tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä, 
että ilmoitettujen menojen ja niihin 
liittyvää ilmoitettua tuotosta vastaavan 
määrän välinen erotus on yli 50 prosenttia, 
eikä jäsenvaltio esitä asianmukaisesti 
perusteltuja syitä, komissio voi hyväksyä
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 
artiklassa tarkoitettujen välimaksujen 
maksaminen.

Jos komissio toteaa 52 artiklassa 
tarkoitetun vuotuisen tuloksellisuuden 
tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä, 
että ilmoitettujen menojen ja niihin 
liittyvää ilmoitettua tuotosta vastaavan 
määrän välinen erotus on yli 50 prosenttia, 
eikä jäsenvaltio esitä asianmukaisesti 
perusteltuja syitä, komissio hyväksyy
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 
artiklassa tarkoitettujen välimaksujen 
maksaminen.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan toimintasuunnitelmia ja 
toimintasuunnitelmien laatimismenettelyä 
koskevat tarkemmat säännöt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
101 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tätä varten komissio antaa 100 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
täydennetään tätä asetusta vahvistamalla 
toimintasuunnitelmia, mukaan luettuna 
erityisesti edistymisindikaattoreiden 
määrittely, ja toimintasuunnitelmien 
laatimismenettelyä koskevia tarkempia 
sääntöjä.

Or. en
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan toimintasuunnitelmia ja 
toimintasuunnitelmien laatimismenettelyä 
koskevat tarkemmat säännöt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
101 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio voi antaa 100 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
täydennetään tätä asetusta vahvistamalla
toimintasuunnitelmia ja 
toimintasuunnitelmien laatimismenettelyä 
koskevat tarkemmat säännöt.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
kuukausimaksuja tai 30 artiklassa 
tarkoitettuja välimaksuja koskevissa 
täytäntöönpanosäädöksissä on otettava 
huomioon tämän kohdan ensimmäisen
alakohdan nojalla annetut 
täytäntöönpanosäädökset.

Edellä 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
kuukausimaksuja tai 30 artiklassa 
tarkoitettuja välimaksuja koskevissa 
delegoiduissa säädöksissä on otettava 
huomioon 1 kohdan toisen alakohdan 
nojalla annetut täytäntöönpanosäädökset.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
100 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi niitä tukitoimia tai 

Poistetaan.
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toimenpiteitä, joiden osalta jäsenvaltiot 
voivat maksaa ennakkomaksuja, 
koskevilla säännöillä.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan soveltamiseen liittyvien 
erityisten ongelmien ratkaisemiseksi 
komissio voi kiireellisessä tapauksessa 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset voivat 
poiketa 2 kohdan säännöksistä, mutta 
ainoastaan siinä määrin ja niin kauan 
kuin on ehdottoman välttämätöntä.

Tämän artiklan soveltamiseen liittyvien 
erityisten ongelmien ratkaisemiseksi 
komissio voi kiireellisessä tapauksessa 
hyväksyä delegoituja säädöksiä 
100 a artiklassa tarkoitetulla kiireellisellä 
menettelyllä.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
44 artikla
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Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.

Tiedotustoimet

1. Edellä 7 artiklan e alakohdan 
nojalla rahoitettavan tiedotustoiminnan 
tarkoituksena on erityisesti auttaa 
yhteisen maatalouspolitiikan 
selittämisessä, täytäntöönpanossa ja 
kehittämisessä ja lisätä yleistä tietoisuutta 
kyseisen politiikan sisällöstä ja 
tavoitteista, palauttaa 
tiedotuskampanjoilla kuluttajien 
luottamus kriisien jälkeen, antaa tietoa 
viljelijöille ja muille maaseutualueiden 
toimijoille sekä tukea eurooppalaista 
maatalouden mallia ja auttaa kansalaisia 
ymmärtämään sitä.

Tarkoituksena on tarjota yhtenäistä, 
objektiivista ja kokonaisvaltaista tietoa 
niin unionissa kuin sen ulkopuolella.

2. Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä voivat olla:

a) kolmansien osapuolten esittämät 
vuotuiset työohjelmat tai muut 
erityistoimenpiteet;

b) komission aloitteesta toteutetut 
toimet.

Tässä eivät tule kyseeseen 
lainsäädännössä edellytetyt toimenpiteet 
eivätkä unionin jonkin toisen toimen 
yhteydessä rahoitusta jo saavat toimet.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi 
komissiota voivat avustaa ulkopuoliset 
asiantuntijat.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä olisi osaltaan varmistettava 
tiedottaminen unionin poliittisista 
prioriteeteista, siltä osin kuin nämä 
prioriteetit liittyvät tämän asetuksen 
yleisiin tavoitteisiin.

3. Komissio julkaisee vuosittain 
ehdotuspyynnön varainhoitoasetuksessa 
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vahvistettuja edellytyksiä noudattaen.

4. Tämän artiklan nojalla 
suunnitelluista ja toteutetuista 
toimenpiteistä ilmoitetaan 101 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetulle komitealle.

5. Komissio antaa joka toinen vuosi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän artiklan 
täytäntöönpanosta.

Or. en

Perustelu

Siirretty 6 a artiklaan (uusi) – ei muutoksia sisältöön.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) onko todentamisviranomaisen työ 
toteutettu 11 artiklan mukaisesti ja tämän 
luvun 2 jakson mukaisiin tarkoituksiin;

c) onko todentamisviranomaisen työ 
toteutettu 11 artiklan ja tämän luvun 
2 jakson mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 1 
kohdassa tarkoitetusta tilien 
tarkastamisesta ja hyväksymisestä siltä 
osin, kuin kyseessä ovat 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosäädösten hyväksymisen ja 
täytäntöönpanon yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet, komission ja jäsenvaltioiden 

Komissio antaa 100 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään 
tätä asetusta vahvistamalla säännöt 1 
kohdassa tarkoitetusta tilien 
tarkastamisesta ja hyväksymisestä siltä 
osin, kuin kyseessä ovat 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosäädösten hyväksymisen ja 
täytäntöönpanon yhteydessä toteutettavat 
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välinen tietojenvaihto ja noudatettavat 
määräajat mukaan luettuina.

toimenpiteet, komission ja jäsenvaltioiden 
välinen tietojenvaihto ja noudatettavat 
määräajat mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vuotuinen tuloksellisuuden tarkastamis- ja 
hyväksymismenettely

Puolivuosittainen tuloksellisuuden 
tarkastamis- ja hyväksymismenettely

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä vastaavat muutokset.)

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset Nämä täytäntöönpanosäädökset 
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hyväksytään 101 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

hyväksytään 101 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen. Komissio ilmoittaa 
aikomuksestaan asianomaiselle 
jäsenvaltiolle ja antaa sille 
mahdollisuuden esittää huomautuksensa 
vähintään 30 päivän määräajassa, ennen 
kuin se esittää luonnoksen 
täytäntöönpanosäädökseksi asetuksen 
(EU) N:o 182/2011 3 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
100 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi säännöillä, jotka 
koskevat jäsenvaltion esittämien 
perustelujen kriteereitä sekä vähennyksen 
soveltamisen menetelmiä ja kriteereitä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, 
joissa vahvistetaan säännöt 1 kohdassa 
tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen 
hyväksymisen ja täytäntöönpanon 
yhteydessä toteutettavista toimenpiteistä, 
komission ja jäsenvaltioiden välinen 
tietojenvaihto, menettely ja noudatettavat 

Komissio antaa 100 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään 
tätä asetusta vahvistamalla säännöt 1 
kohdassa tarkoitetun 
täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen ja 
täytäntöönpanon yhteydessä toteutettavista 
toimenpiteistä, komission ja 
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määräajat mukaan luettuina. jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto, 
menettely ja noudatettavat määräajat 
mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi rahoituksen 
ulkopuolelle jätettävät menot ottaen 
huomioon erityisesti todetun
sääntöjenvastaisuuden vakavuuden.

2. Komissio arvioi rahoituksen 
ulkopuolelle jätettävät menot ottaen 
huomioon erityisesti havaitun
sääntöjenvastaisuuden merkittävyyden. Se 
ottaa tällöin asianmukaisesti huomioon 
rikkomuksen ja unionille aiheutuneen 
taloudellisen vahingon laadun. Se käyttää 
ulkopuolelle jättämisen perusteena 
aiheettomasti maksettuja määriä.

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 7 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, 
joissa vahvistetaan säännöt 1 kohdassa 
tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen 
hyväksymisen ja täytäntöönpanon 
yhteydessä toteutettavista toimenpiteistä, 
mukaan luettuina komission ja 
jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto ja 
noudatettavat määräajat sekä 3 kohdassa 
säädetty sovittelumenettely, myös 
sovitteluelimen perustaminen, tehtävät, 
kokoonpano ja työjärjestelyt.

Komissio antaa 100 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään 
tätä asetusta vahvistamalla säännöt 1 
kohdassa tarkoitetun 
täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen ja 
täytäntöönpanon yhteydessä toteutettavista 
toimenpiteistä, mukaan luettuina komission 
ja jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto ja 
noudatettavat määräajat sekä 3 kohdassa 
säädetty sovittelumenettely, myös 
sovitteluelimen perustaminen, tehtävät, 
kokoonpano ja työjärjestelyt. 

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokkaan 
riskienhallinnan edellyttämä tarkastustaso.

Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokkaan 
riskienhallinnan edellyttämä tarkastustaso. 
Asiasta vastaavan viranomaisen on 
tehtävä koko hakijamäärästä 
tarkastusotos, johon sisältyy tarvittaessa 
satunnaisotannalla valittu osa, jotta 
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saadaan edustava virheprosentti, ja 
riskiotannalla valittu osa, jonka on 
kohdennuttava aloihin, joilla virheiden 
riski on suurin.

Or. en

Perustelu

Teksti on nykyisen horisontaaliasetuksen 59 artiklan 2 kohdasta.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
61 artikla

Komission teksti Tarkistus

61 artikla Poistetaan.

Tukijärjestelmien yhteensopivuus 
tarkastusten kannalta viinialalla

Asetuksessa (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] 
tarkoitettujen viinialan tukitoimien 
soveltamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseisiin tukitoimiin 
sovellettavat hallinto- ja 
valvontamenettelyt sopivat yhteen tämän 
osaston II luvussa tarkoitetun yhdennetyn 
järjestelmän kanssa seuraavien seikkojen 
osalta:

a) viljelylohkojen 
tunnistusjärjestelmät;

b) tarkastukset.

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyseessä on 63 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen pinta-
alaperusteisten ja kansallisen YMP:n 
strategiasuunnitelman mukaisesti 
toteutettujen tukitoimien mukainen tuki, 
jäsenvaltion on edellytettävä, että hakemus 
esitetään käyttäen toimivaltaisen 
viranomaisen käyttöön asettamaa 
paikkatietoperusteista järjestelmää.

1. Kun kyseessä on 63 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen pinta-
alaperusteisten ja kansallisen YMP:n 
strategiasuunnitelman mukaisesti 
toteutettujen tukitoimien mukainen tuki, 
jäsenvaltion on edellytettävä, että hakemus 
esitetään käyttäen kaavaketta, jonka 
toimivaltainen viranomainen on asettanut
käyttöön paikkatietoperusteisessa 
hakujärjestelmässään.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava 63 
artiklassa tarkoitetun tuen valvonta- ja 
seuraamusjärjestelmä.

Jäsenvaltioiden on perustettava 63 
artiklassa tarkoitetun tuen valvonta- ja 
seuraamusjärjestelmä. Jäsenvaltioiden on 
tukikelpoisuusedellytysten todentamiseksi 
tarkastettava tukihakemukset 
hallinnollisilla tarkastuksilla 
maksajavirastojen tai niiden 
valtuuttamien elinten kautta. Näitä 
tarkastuksia on täydennettävä paikalla 
tehtävillä tarkastuksilla.

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 57 artiklan 1–5 kohtaa 
sovelletaan soveltuvin osin.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) muoto, sisältö ja järjestelyt 
toimitettaessa seuraavia asiakirjoja 
komissiolle tai saatettaessa niitä komission 
käyttöön:

a) muoto ja järjestelyt toimitettaessa 
seuraavia asiakirjoja komissiolle tai 
saatettaessa niitä komission käyttöön:

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 67 ja 68 artiklassa tarkoitettujen 
paikkatietoperusteisen hakujärjestelmän 
ja pinta-alamonitorointijärjestelmän 
peruspiirteet ja säännöt.

b) Siirretään komissiolle valta antaa 
100 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta vahvistamalla sisältöä koskevat
säännöt toimitettaessa seuraavia tietoja 
komissiolle ja saatettaessa niitä komission 
käyttöön:

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) viljelylohkojen 
tunnistusjärjestelmän, 
paikkatietoperusteisen hakujärjestelmän 
ja pinta-alamonitorointijärjestelmän 
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laatua koskevat arviointikertomukset;

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) 66, 67 ja 68 artiklassa tarkoitetut 
jäsenvaltioiden toteuttamat korjaavat 
toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 68

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

Komission teksti Tarkistus

iii) 67 ja 68 artiklassa tarkoitettujen 
paikkatietoperusteisen hakujärjestelmän 
ja pinta-alamonitorointijärjestelmän 
peruspiirteet ja säännöt.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 101
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
kynnysarvon muuttamiseksi.

Siirretään komissiolle valta antaa 100
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
kynnysarvon muuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) voivat kyseessä olevien 
hoitovaatimusten, normien, säädösten tai 
ehdollisuuden alojen mukaan päättää 
käyttää kyseisiin hoitovaatimuksiin, 
normeihin, säädöksiin tai ehdollisuuden 
aloihin sovellettavien valvontajärjestelmien 
mukaisia tarkastuksia, edellyttäen että 
nämä tarkastukset ovat vähintään yhtä 
tehokkaita kuin a alakohdassa tarkoitetut 
paikalla tehtävät tarkastukset;

b) voivat kyseessä olevien 
hoitovaatimusten, normien, säädösten tai 
ehdollisuuden alojen mukaan päättää 
käyttää kyseisiin hoitovaatimuksiin, 
normeihin, säädöksiin tai ehdollisuuden 
aloihin sovellettavien valvontajärjestelmien 
mukaisia tarkastuksia, edellyttäen että 
nämä tarkastukset ovat vähintään yhtä 
tehokkaita kuin a alakohdassa tarkoitetut 
paikalla tehtävät tarkastukset; ja

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 3 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) vahvistavat a alakohdassa 
tarkoitettujen, riskianalyysin perusteella 
vuosittain tehtävien tarkastusten 
tarkastusotoksen, sisällyttävät siihen 
satunnaiskomponentin ja säätävät, että 
tarkastusotos kattaa vähintään 
1 prosentin asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 
1 luvun 2 jaksossa säädetyn tuen saajista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

84 artiklan 3 kohdan d alakohdasta tulee 84 artiklan 4 kohta (uusi), ja siihen lisätään sanat 
”Jäsenvaltioiden on vahvistettava”.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 3 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen, 
riskianalyysin perusteella vuosittain 
tehtävien tarkastusten tarkastusotos, 
sisällytettävä siihen satunnaiskomponentti 
ja säädettävä, että tarkastusotos kattaa 
vähintään 1 prosentin asetuksen (EU) N:o 
.../... [YMP:n strategiasuunnitelma-
asetus] III osaston 1 luvun 2 jaksossa 
säädetyn tuen saajista.

Or. en

Perustelu

84 artiklan 3 kohdan d alakohdasta tulee 84 artiklan 3 a kohta (uusi), ja siihen lisätään sanat 
”Jäsenvaltioiden on vahvistettava”.
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Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
tuensaajat hallinnollisista 
seuraamuksista, jos yhden vuoden aikana 
saadun tuen määrä on enintään 1 250 
euroa ja tukikelpoinen ala on pienempi 
kuin 10 hehtaaria.

Or. en

Perustelu

3 a:sta tulee 4 (uusi).

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kyseessä on toistuva 
noudattamatta jättäminen, 
vähennysprosentin on oltava suurempi 
kuin se, jota sovelletaan laiminlyönnistä 
johtuvan ja ensimmäistä kertaa 
rangaistavan noudattamatta jättämisen 
tapauksessa.

3. Jos kyseessä on toistuva 
noudattamatta jättäminen, vähennys on 
10 prosenttia tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen maksujen 
kokonaismäärästä.

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kyseessä on tarkoituksellinen 
noudattamatta jättäminen, 

4. Jos kyseessä on tarkoituksellinen 
noudattamatta jättäminen, 
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vähennysprosentin on oltava suurempi 
kuin se, jota sovelletaan 3 kohdan nojalla 
toistuvan noudattamatta jättämisen 
tapauksessa, ja kyseeseen voi myös tulla 
sulkeminen kokonaan tuen ulkopuolelle 
yhden tai useamman kalenterivuoden 
ajaksi.

vähennysprosentin on oltava vähintään 15 
prosenttia tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tukien kokonaismäärästä, ja 
kyseeseen voi myös tulla sulkeminen 
kokonaan tuen ulkopuolelle yhden tai 
useamman kalenterivuoden ajaksi.

Or. en

Tarkistus 77

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

Komission teksti Tarkistus

ii) johdon vahvistuslausuma ja 
maksajavirastojen vuotuiset tilitykset;

ii) johdon vahvistuslausuma ja 
maksajavirastojen vuotuiset tilitykset
sellaisena kuin ne on määritelty 10 a 
artiklassa sekä kaikki käytettävissä olevat 
tulokset suoritetuista tarkastuksista;

Or. en

(COM-ehdotuksessa viittaus 8 artiklaan – Koordinointielimet; hallintoelinten uudessa 
rakenteessa viittaus uuteen 10 a artiklaan.)

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa julkaista asetuksen 
(EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 44 artiklan 3 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja, jos 
tuensaajan jonakin vuonna saaman tuen 
määrä on enintään 1 250 euroa.

Jäsenvaltiot eivät saa julkaista asetuksen 
(EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 44 artiklan 3 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja, jos 
tuensaajan jonakin vuonna saaman tuen 
määrä on enintään 1 250 euroa ja 
tukikelpoinen ala on pienempi kuin 10 
hehtaaria.

Or. en
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Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
100 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

100 a artikla

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut 
delegoidut säädökset tulevat voimaan 
viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan 
kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan 
mukaisesti. Kun delegoitu säädös 
annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle, esitetään samalla ne 
perusteet, joiden vuoksi sovelletaan 
kiireellistä menettelyä.

2. Joko Euroopan parlamentti tai 
neuvosto voi 100 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 
tapauksessa komissio kumoaa säädöksen 
välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan 
parlamentin tai neuvoston päätös 
vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
103 artikla

Komission teksti Tarkistus

103 artikla Poistetaan.

Siirtymätoimenpiteet

Siirretään komissiolle valta antaa 101 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla täydennetään tarvittaessa tätä 
asetusta siinä säädettyjä sääntöjä 
koskevilla poikkeuksilla ja lisäyksillä.
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Or. en
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PERUSTELUT

Komissio hyväksyi 1. kesäkuuta 2018 yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 2021–2027 
uudistusta koskevan kolmen lainsäädäntöehdotuksen paketin, johon sisältyvät säännöt YMP:n 
rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta (asetus (EU) N:o 393/2018). Tämä laaja 
lainsäädäntöpaketti oli alun perin tarkoitus antaa vuoden 2017 lopulla. Viivästys asettaa 
tiukan aikarajan, joka osuu samaan aikaan sekä Euroopan parlamentin että komission 
toimikauden päättymisen kanssa ja luo näin ollen vaikeat olosuhteet toisen lainsäädäntövallan
käyttäjän hyväksyntää varten.

Viivästys johtuu myös siitä, että vuosia 2021–2027 koskeva monivuotinen rahoituskehys
esitettiin vasta toukokuussa 2018 (COM(2018)0321). Siinä esitetään tulevan YMP:n 
rahoituspuitteet. YMP:n määrärahat ovat 27 jäsenvaltion EU:ssa 365 006 miljoonaa euroa 
(maksusitoumusmäärärahoina), mikä merkitsee noin viiden prosentin vähennystä. Euroopan 
maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) määrärahat ovat 286,2 miljardia euroa eli 
vähennys on 1,1 prosenttia, ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) määrärahat ovat 78,8 miljardia euroa, mikä on 15,3 prosenttia vähemmän 
kuin perustasolla. Jos ehdotetut talousarviomäärärahojen enimmäismäärät kuitenkin
muuttuvat merkittävästi hyväksyntäprosessin aikana, parlamentin kannan tarkistaminen 
saattaa myös olla tarpeen, joten viime kädessä YMP:n uudistusta koskeva lopullinen päätös 
on sidottu monivuotista rahoituskehystä koskevaan lopulliseen sopimukseen.

YMP-paketin yleiseen rakenteeseen kuuluu kolme osaa: rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa 
koskeva asetus, YMP:n strategiasuunnitelma-asetus, jossa tuodaan yhteen kaksi tällä hetkellä 
erillistä asetusta suorista tuista ja maaseudun kehittämisestä, sekä yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva asetus. Huomattavien päällekkäisyyksien vuoksi 
strategiasuunnitelma-asetusta ja rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskevaa asetusta on 
luettava ja niistä on äänestettävä samaan aikaan.
  
Mitä näyttöpohjaan tulee, komission vaikutustenarvioinnissa ei juurikaan onnistuta 
vastaamaan esimerkiksi keskeiseen kysymykseen yksinkertaistamisesta. Hallinnollisen taakan 
vähentämisestä ei esitetä yksityiskohtaisia määriä koskevia tietoja, vaan se on todellisuudessa 
siirretty komissiolta jäsenvaltioille. Samaan aikaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
(ECA) nykyisen YMP:n toimivuuden analyysi osoittaa, että suorien tukien hyvää tarkoittanut 
”viherryttäminen” ei ole saavuttanut tavoitteitaan kokonaisuudessaan ja se on aiheuttanut 
merkittävän hallinnollisen taakan.

Vaikka rahoitusta ja hallinnointia koskeva raportti on osa YMP:n uudistuspakettia, esittelijä 
katsoo, että erityisesti tätä raporttia ei voida tarkastella erillään EU:n rakennerahastoja (ERI) 
koskevasta yleisestä lähestymistavasta eikä etenkään yhteisiä säännöksiä koskevasta 
asetuksesta (CPR), joka toimii kaikkia EU:n monivuotisia rahastoja koskevana 
puiteasetuksena. Sekä yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa että rahoitusta, 
hallinnointia ja seurantaa koskevassa asetuksessa käsitellään myös varainhoitoasetuksessa 
asetettuja yleisiä puitteita, jotka kattavat kaikki (suoran, välillisen ja jaetun) hallinnoinnin 
mallit ja joissa esitetään perusmääritelmät (mukaan lukien hallinto) ja edellytykset (mukaan 
lukien tilintarkastus ja valvonta). Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa sallitaan sekä 
tulokseen että tuotokseen perustuva suuntaus ja asetetaan välitavoitteet, joihin liittyy 
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tulosindikaattoreihin perustuva maksaminen ja yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen 
(SCO), kuten kiinteiden määrien, kertakorvausten ja standardikustannusyksiköiden, käyttö. 
Esittelijä katsoo, että ne ovat tärkeitä välineitä myös Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) hallinnoinnissa.  Lisäksi siinä selvennetään yhteys 
Leader-aloitteen (maaseuturahaston rahoittama) ja ERI-rahastoista rahoitettavien 
yhteisölähtöisten kehitysaloitteiden (CLD) välillä.

Toukokuussa 2017 annetussa parlamentin päätöslauselmassa ”Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus” (P8_TA(2018)0224), joka koskee komission tiedonantoa samasta aiheesta 
(COM(2017)0713), esiin tuodut keskeiset kysymykset koskevat yksinkertaista ja avointa 
hallintojärjestelmää, asianmukaisesti toimivaa tuloskeskeistä toimitusmallia ja erilaisten 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden sisällyttämistä yhtenäiseen ja 
yksinkertaistettuun rakenteeseen.

Esittelijä pitää myönteisenä YMP:n uudistusta koskevan uuden ehdotuksen merkittävää 
muutosta, jossa painopiste on siirretty noudattamisesta tuloksellisuuteen ja samalla vaihdettu 
useita vastuualueita komissiolta jäsenvaltioille, myös rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa 
koskevassa asetuksessa säädetyn hallinnoinnin ja valvonnan osalta.

Parlamentin mietintöluonnoksen tärkeimmillä seikoilla pyritään näin ollen laatimaan 
lainsäädäntökehys, jonka avulla voidaan parantaa YMP:n hallinnoinnin ja valvonnan 
yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista seuraavin keinoin:

Hallintojärjestelmä: Sekä yksinkertaisen että kattavan rakenteen kaksitahoinen 
tavoite saavutetaan siten, että järjestetään lähes täydellisesti uudelleen komission ehdottama 
järjestelmä, erityisesti selventämällä instituutioiden – joita on yhä enemmän – rakennetta ja 
toimivaltuuksia (koordinointielin, seurantakomitea) ja määrittelemällä niiden lisätehtävät 
(todentamisviranomainen), jotta voidaan varmistaa tehokkuus, avoimuus ja 
vastuuvelvollisuus.

Raportointivelvollisuudet: Järjestelmä muutetaan puhtaasti tuotosperusteisesta 
(taloudellisuus) raportointijärjestelmästä tuotos/tulosperusteiseksi (tuloksellisuus) 
järjestelmäksi, johon kuuluu komission valvonnan vähentäminen ja jäsenvaltioiden 
raportoinnin lisääminen. Jotta voitaisiin rajoittaa väistämättä lisääntyviä hallinnollisia 
rasitteita (vuotuinen tulosten tarkastelu) samalla kun varmistetaan uuden tulosperusteisen 
järjestelmän asianmukaisuus ja laatu (tulosindikaattorit), ehdotetaan raportointikauden 
mukauttamista.

Kriisivaraus: Asianmukaisesti rahoitetun, riippumattoman ja hyvin kohdennettavan 
kriisimekanismin ratkaisevan tärkeä asema palautetaan rajoittamalla sen soveltamisala vain 
kriiseihin (ei markkinainterventioita). Samalla on mahdollista laajentaa rahoituspohjaa sekä 
YMP:n kehyksessä että sen ulkopuolella ja säilyttää ehdotettu siirtoperiaate.

Seuraamukset ja tarkastukset: Seuraamusten ulkopuolelle jättämisen raja asetetaan 
1 250 euroon tuensaajaa kohden ja enintään 10 hehtaariin tukikelpoista maata, mikä on 
merkittävä askel kohti yksinkertaistamista pienviljelijöiden kannalta. Samalla vahvistetaan 
riskiperusteisten paikan päällä tehtävien tarkastusten tarvetta jäsenvaltioissa. Komission 
satelliittitietoja on saatavana paremmin, mikä auttaa parantamaan tarkastusten laatua. Otetaan 
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uudelleen käyttöön jonkinasteinen yhdenmukaistaminen, joka on asteittain nousevan sakon 
yhteinen järjestelmä, kun kyseessä on toistuva noudattamatta jättäminen.

Maatilojen neuvontapalvelu: Tämä on olennainen osa YMP:n 
täytäntöönpanojärjestelmää, ja sen vuoksi se olisi säilytettävä horisontaaliasetuksessa ja 
yksityiskohtaisemmilla säännöillä, joilla varmistetaan, että tuensaajilla kaikissa 
jäsenvaltioissa on mahdollisuus saada tukea, mikä on edellytys nykyaikaiselle 
maatalouspolitiikalle kaikkialla EU:ssa.

Demokraattinen valvonta: Ehdotukset sisältävät valtavan määrän valtuutuksia, joista 
päätetään myöhemmin ja joita on tarkistettava ja muokattava instituutioiden välisen 
tasapainon säilyttämiseksi.

Kun lainsäädäntövallan käyttäjät ovat hyväksyneet lainsäädäntöehdotusten voimaantulon, on 
hyödyllistä muistuttaa, että YMP:n viimeisimmän ohjelmakauden osalta tämä edellytti kahden 
vuoden siirtymäkauden toimenpiteitä. Tämä ei kuitenkaan sattunut samaan aikaan 
parlamentin ja komission toimikauden päättymisen eikä uusien tehtävien ja rakenteiden 
kanssa. Siksi tarvitaan kattava säädös, jolla säännellään tarvittavia siirtymäsäännöksiä ja 
erityisesti uutta tulosperusteista lähestymistapaa, jotta jäsenvaltioille jää riittävästi aikaa 
uusien järjestelmien perustamiseen.
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