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LYHYET PERUSTELUT

Koska vuoden 2020 jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevasta 
lainsäädäntökehyksestä neuvotellaan edelleen, on kitkattoman siirtymän varmistamiseksi 
tarpeen hyväksyä siirtymätoimenpiteitä, jotka mahdollistavat voimassa olevien asetusten 
soveltamisen jatkamisen uuden järjestelmän täytäntöönpanoon asti.

Voimassa olevia asetuksia on muutettava erityisesti siten, että niihin sisällytetään 
sovellettavat määrät/enimmäismäärät, jotka on vahvistettava uutta monivuotista 
rahoituskehystä 2021–2027 varten.

Koska komission ehdotuksessa esitetään yhden vuoden siirtymäkautta, lausunto mahdollistaa 
siirtymän vuoteen 2022 asti, ellei uutta YMP-asetusta hyväksytä 30. lokakuuta 2020 
mennessä.

Maaseuturahaston osalta jäsenvaltioiden ilmoitusaika pitenee 10 päivästä 20 päivään. Mitä 
tulee uusiin sitoumuksiin, jotka on tehtävä vuonna 2021, maaseudun kehittämisohjelmassa 
määriteltävä ajanjakso voi kestää neljä vuotta kolmen vuoden sijasta.

Lausunnon ansiosta maaseuturahaston vuosien 2022–2027 määrärahoja voidaan käyttää 
toimenpiteisiin, joihin on jo sitouduttu ja joihin liittyy maksuja 31. joulukuuta 2021 jälkeen, 
jos varat on käytetty kokonaan (kuten asetuksen (EU) N:o 1310/2013 3 artiklassa). Koska 
maaseuturahaston pelkkä vuotuinen talousarvio vuodeksi 2021 ei riitä rahoittamaan 
ohjelmakauden 2014–2021 sitoumuksia, joiden osalta maaseuturahaston määrärahat on 
käytetty kokonaan, komission olisi voitava varata kauden 2022–2027 ohjelmamäärärahoja 
uusia sitoumuksia varten vuosien 2014–2021 sitoumusten jatkuvuuden takaamiseksi.

Tarve säilyttää POSEI-ohjelman määrärahat nykyisellä tasolla Ranskan, Espanjan ja 
Portugalin syrjäisimpien alueiden osalta on otettu huomioon, samoin kuin Ranskan POSEI-
ohjelman määrärahojen korotettu enimmäismäärä, joka ei lisää POSEI-ohjelman 
kokonaismäärärahoja eikä poista varoja Espanjan ja Portugalin syrjäisimmiltä alueilta.

Lausunnossa lisätään yhteisen markkinajärjestelyn säännösten mukauttaminen syrjäisimpien 
alueiden toimialakohtaisten organisaatioiden sääntöjen soveltamisalan laajentamisen osalta. 
Poikkeuksella varmistetaan paikallisen tuotannon, teollisuuden ja työpaikkojen säilyminen 
markkinoilla, joilla mahdollisuudet ovat erittäin rajalliset.

Euroopan parlamentin monivuotista rahoituskehystä koskevan kannan mukaisesti lausunnolla 
pyritään toteamaan kriisivarausta koskevassa artiklassa, että varauksen alkupääoman olisi 
täydennettävä YMP:n talousarviota ja että se olisi otettava varaukseen ohjelmakauden alussa. 
Jotta näitä varoja ei menetettäisi, varauksen toiminnan uudistaminen olisi myös toteutettava 
aikaisemmin, jotta sitomattomat varat voidaan siirtää vuodelta 2021 seuraaville vuosille.

Lopuksi valiokunta vahvistaa kantansa, jonka Euroopan parlamentti esitti monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 14. marraskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa.
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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Viljelijöille yhteisen 
maatalouspolitiikan kautta annetun tuen 
jatkuvuus ja ennakoitavuus ovat keskeisiä 
maatalousalan vakauden kannalta sekä 
maaseutualueiden elinvoimaisuuden 
säilyttämiseksi ja ympäristökestävyyden 
edistämiseksi.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 320).

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

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

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 352/78, 
(EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, 
(EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 
ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 
(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 352/78, 
(EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, 
(EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 
ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 
(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

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

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

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

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

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 228/2013, annettu 
13 päivänä maaliskuuta 2013, unionin 
syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 247/2006 

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

kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, 
s. 23).

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

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

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1310/201315 ja 
komission delegoidun asetuksen 
(EU) N:o 807/201416 mukaan 
maaseuturahastosta korvattiin edelleen 
tietyin edellytyksin ohjelmakaudella 2014–
2020 tiettyihin pitkäaikaisiin sitoumuksiin 
liittyviä menoja, kun kyseiset sitoumukset 

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

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

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

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

16 Komission delegoitu asetus 
(EU) N:o 807/2014, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2014, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 

16 Komission delegoitu asetus 
(EU) N:o807/2014, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2014, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
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(EU) N:o 1305/2013 täydentämisestä ja 
siirtymäsäännöksistä (EUVL L 227, 
31.7.2014, s. 1).

(EU) N:o 1305/2013 täydentämisestä ja 
siirtymäsäännöksistä (EUVL L 227, 
31.7.2014, s. 1).

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Koska YMP:n 
strategiasuunnitelmia, jotka jäsenvaltioiden 
on laadittava uuden oikeudellisen kehyksen 
mukaisesti, on määrä soveltaa 1 päivästä 
tammikuuta 2022 tai tapauksen mukaan 
1 päivästä tammikuuta 2023, olisi 
vahvistettava siirtymäsäännökset, joilla 
säännellään siirtymistä nykyisistä 
tukijärjestelmistä uuteen oikeudelliseen 
kehykseen, erityisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen 
(EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -
asetus]18. Kumppanuutta koskevissa 
eurooppalaisissa käytännesäännöissä 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
kansalaisjärjestöjen ja myös edunsaajien 
osallistuminen siirtymäkauden 
toimenpiteiden ja ohjelmien valmistelun, 
täytäntöönpanon, seurannan ja 
arvioinnin kaikkiin vaiheisiin.

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

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

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

tarkoitettujen oliivien alan tukijärjestelmän 
osalta nykyisiä toimintaohjelmia, jotka on 
laadittu 1 päivän huhtikuuta 2018 ja 
31 päivän maaliskuuta 2021 väliseksi 
ajaksi, olisi jatkettava 31 päivään 
joulukuuta 2021 tai tapauksen mukaan 
ohjelmavuoteen 2022. Hedelmä- ja 
vihannesalan tukijärjestelmien osalta olisi 
vahvistettava säännöt, jotka koskevat 
mahdollisuutta muuttaa tai korvata 
toimintaohjelmia.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Jotta voidaan varmistaa hedelmä- 
ja vihannesalan, viinialan ja 
mehiläishoitoalan tukijärjestelmien 
jatkuvuus, on vahvistettava säännöt, joiden 
nojalla kyseisten tukijärjestelmien 
täytäntöönpanoa voidaan jatkaa niiden 
ohjelmakausien loppuun asti. Sen vuoksi 
tiettyjä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
säännöksiä olisi kyseisen ajanjakson osalta 
sovellettava toteutuneisiin menoihin ja 
suoritettuihin maksuihin, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 nojalla 
31 päivän joulukuuta 2021 tai tapauksen 
mukaan 31 päivän joulukuuta 2022 
jälkeenkin ja kyseisten tukijärjestelmien ja 
toimintaohjelmien päättymiseen saakka 
toteutettuihin toimiin.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Maaseuturahastosta olisi voitava 
tukea asetuksessa (EU) XXXX/XXXX 
[yhteisiä säännöksiä koskeva uusi asetus] 
vahvistettujen uusien sääntöjen mukaisesti 

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

käyttöön otettua yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä. Jotta yhteisölähtöisessä 
paikallisessa kehittämisessä ei kuitenkaan 
jäisi varoja käyttämättä ohjelmavuonna 
2021 tai tapauksen mukaan 
ohjelmavuonna 2022, niiden 
jäsenvaltioiden, jotka päättävät pidentää 
maaseudun kehittämisohjelmiensa kestoa 
31 päivään joulukuuta 2021 ja jotka 
käyttävät myös mahdollisuutta siirtää 
määriä suorista tuista maaseudun 
kehittämiseen, olisi voitava soveltaa 
yhteisölähtöiseen paikalliseen 
kehittämiseen varattavaa viiden prosentin 
vähimmäisosuutta pelkästään siihen 
maaseudun kehittämiseen varattuun 
maaseuturahaston osuuteen, jota on 
pidennetty 31 päivään joulukuuta 2021 tai 
tapauksen mukaan 31 päivään joulukuuta 
2022, laskettuna ennen määrien siirtämistä 
suorista tuista.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

ohjelmakauden 2014–2020 kestoa 
31 päivään joulukuuta 2021 tai tapauksen 
mukaan 31 päivään joulukuuta 2022, 
tämä ei saisi johtaa kyseisiin ohjelmiin 
myönnettäviin uusiin ennakkomaksuihin.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava jatkaa 
siirtymäkauden kansallisen tuen käyttöä 
sinä aikana, jolloin tämä asetus on 
voimassa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jäsenvaltiot ilmoittivat nykyisen 
oikeudellisen kehyksen mukaisesti vuonna 

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

2014 päätöksistään kalenterivuoteen 2020 
asti, perustukijärjestelmän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän jakamisesta 
alueiden kesken sekä mahdollisista 
vuotuisista asteittaisista muutoksista 
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 kattamalla 
ajanjaksolla. Jäsenvaltioiden on tarpeen 
ilmoittaa näistä päätöksistä myös 
kalenterivuoden 2021 ja tapauksen 
mukaan kalenterivuoden 2022 osalta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(28) Sisäinen 
yhdenmukaistamismekanismi on keskeinen 
menettely suorien tukien jakamiseksi 
tasapuolisemmin viljelijöiden kesken. 
Aiempiin viitemääriin perustuvia 
huomattavia yksittäisiä eroja on yhä 
vaikeampi perustella. Asetuksessa 
(EU) N:o 1307/2013 sisäisen 
yhdenmukaistamisen perusmalli tarkoittaa 
sitä, että jäsenvaltiot soveltavat kaikkia 
tukioikeuksia koskevaa yhtenäistä kiinteää 
prosenttiosuutta kansallisella tai 
alueellisella tasolla vuodesta 2015 alkaen. 
Jotta siirtyminen yhtenäiseen arvoon olisi 
varmasti sujuvaa, vahvistettiin kuitenkin 
poikkeus, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat 
eriyttää tukioikeuksien arvot osittaisen 
yhdenmukaistamisen, niin kutsutun 
tunnelimallin, avulla vuosina 2015–2019. 
Jotkin jäsenvaltiot käyttivät tätä poikkeusta 
hyväkseen. Jotta suorat tuet jakautuisivat 
yhä oikeudenmukaisemmin, jäsenvaltiot 
voivat jatkaa yhdenmukaistamista kohti 
kansallista tai alueellista keskiarvoa 
vuoden 2019 jälkeen sen sijaan, että ne 
ottaisivat käyttöön yhtenäisen kiinteän 
prosenttiosuuden. Niiden olisi ilmoitettava 
vuosittain seuraavaa vuotta koskevasta 
päätöksestään.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Maantieteellisen sijaintinsa 
(syrjäisen sijaintinsa, saaristoluonteensa, 
pienemmän kokonsa, haastavan 
pinnanmuodostuksensa ja ilmastonsa) 
vuoksi syrjäisimmillä alueilla on erityisiä 
sosioekonomisia ongelmia, jotka liittyvät 
kulutuksen tai maataloustuotannon 
kannalta olennaisten elintarvikkeiden ja 
maataloustuotteiden tarjontaan. 
Maatalousalan erityistoimenpiteet, joilla 
pyritään ratkaisemaan kyseisten 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen 
alueiden erityistilanteesta johtuvat 
vaikeudet, on vahvistettu asetuksessa 
(EU) N:o 228/2013.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
157 artiklan mukaisesti hyväksytyt 
maatalousalan toimialakohtaiset 
organisaatiot ovat välttämättömiä 
toimijoita syrjäisimpien alueiden 
maataloustuotannon monipuolistamiseen 
liittyvien alojen, etenkin 
karjankasvatuksen, kehityksen kannalta. 
Syrjäisimpien alueiden paikalliset 
markkinat ovat alueiden pienen koon ja 
saaristoaseman vuoksi erityisen alttiita 
hintojen vaihtelulle, joka liittyy muualta 
unionista tai kolmansista maista tulevan 
tuonnin määrään. Näihin 
toimialakohtaisiin organisaatioihin 
kuuluvat kaikki markkinatoimijat 
tuotantoketjun alkupäästä loppupäähän, 
ja ne toteuttavat kollektiivisia toimia, 
erityisesti tiedonkeruu- tai 
tiedonjakelutoimia, joiden ansiosta 
paikalliset tuottajat pystyvät pitämään 
puolensa omilla markkinoillaan. Sen 
estämättä, mitä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 28, 29 ja 
110 artiklassa määrätään, ja 
vaikuttamatta asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 164 ja 165 artiklan 
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soveltamiseen asianomaisen jäsenvaltion 
olisi tätä tarkoitusta varten voitava 
laajennettujen toimialakohtaisten 
sopimusten puitteissa ja asianomaisia 
toimijoita kuultuaan saattaa vastuuseen 
yksittäiset talouden toimijat tai 
toimijaryhmät, jotka eivät ole 
organisaation jäseniä ja toimivat 
paikallisilla markkinoilla, niiden 
alkuperästä riippumatta ja myös siinä 
tapauksessa, että kyseisten maksujen 
tuotolla rahoitetaan toimia, joilla 
ylläpidetään ainoastaan paikallista 
tuotantoa, tai maksuja kerätään jossakin 
muussa kaupan pitämisen vaiheessa.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
-1 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla
1. Tässä asetuksessa 
’siirtymäkaudella’ tarkoitetaan 1 päivänä 
tammikuuta 2021 alkavaa ja 31 päivänä 
joulukuuta 2021 päättyvää kautta.
2. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
1 kohdassa säädetään, ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ehdotusta neuvoston 
asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta ja ehdotusta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
jäsenvaltioiden yhteisen 
maatalouspolitiikan nojalla laatimien, 
Euroopan maatalouden tukirahastosta 
(maataloustukirahasto) ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) 
rahoitettavien strategiasuunnitelmien 
(YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea 
koskevista säännöistä sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten 
(EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 
1307/2013 kumoamisesta ei ole hyväksytty 
ja julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
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lehdessä 30 päivään lokakuuta 2020 
mennessä, tässä asetuksessa tarkoitettua 
siirtymäkautta jatketaan 31 päivään 
joulukuuta 2022.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) 
tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltiot 
voivat jatkaa asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 26 artiklan 1 kohdassa 
säädettyä määräaikaa 31 päivään 
joulukuuta 2021 ja tapauksen mukaan 
31 päivään joulukuuta 2022 asti, jos 
vaarana on, että ne eivät taloudellisten 
resurssien puutteen vuoksi voi tehdä uusia 
oikeudellisia sitoumuksia asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 mukaisesti.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
mahdollisuutta, on ilmoitettava 
päätöksensä komissiolle 20 päivän 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet alueellisia 
ohjelmia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
6 artiklan mukaisesti, kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä myös tiedot siitä, mitä 
alueellisia ohjelmia on tarkoitus jatkaa, ja 
vastaavista määrärahoista asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 liitteessä I esitetyn 
siirtymäkauden vuosijakauman puitteissa.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

vahvistettuun vuoden 2021 ja, jos 
sovelletaan tämän asetuksen -1 artiklaa, 
vuoden 2022 määrärahaan, joka jää 
käyttämättä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Niiden ohjelmien tapauksessa, 
joiden osalta jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
pidennetään 50 artiklan 1 kohdassa, 
51 artiklan 1 kohdassa, 57 artiklan 
2 kohdassa, 65 artiklan 2 ja 4 kohdassa 
sekä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
76 artiklan ensimmäisessä kohdassa olevia 
viittauksia ajanjaksoihin tai määräaikoihin 
siirtymäkauden kestoa vastaavalla ajalla.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eräiden menolajien tukikelpoisuus vuonna 
2021

Eräiden menolajien tukikelpoisuus 
siirtymäkauden aikana

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 65 artiklan 2 kohdan, 
tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdan ja 
asetuksen (EU) N:o 1306/2013 38 artiklan 
soveltamista asetuksen (EU) N:o 
1310/2013 3 artiklan 1 kohdassa ja 
delegoidun asetuksen (EU) N:o 
807/2014 16 artiklassa tarkoitettuihin 
menoihin voidaan myöntää vuoden 2021 
määrärahoista maaseuturahaston rahoitusta 
niihin maaseuturahaston tukemiin 

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

ohjelmiin, joiden osalta jäsenvaltiot 
päättävät pidentää ohjelmakauden 2014–
2020 kestoa tämän asetuksen 1 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, seuraavin 
edellytyksin:

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) kyseiset menot on sisällytetty 
vastaavaan siirtymäkauden kestoa 
koskevaan maaseudun 
kehittämisohjelmaan;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1698/200519 23, 39 ja 
43 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
nojalla tehdyistä oikeudellista 
sitoumuksista tuensaajille aiheutuneisiin 
menoihin, joihin myönnetään asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 mukaista tukea, 
voidaan edelleen myöntää 
maaseuturahaston rahoitusosuus YMP:n 
strategiasuunnitelman kattamalla 
ohjelmakaudella 2022–2027 seuraavin 
edellytyksin:

1. Neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1698/200519 23, 39 ja 
43 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
nojalla tehdyistä oikeudellista 
sitoumuksista tuensaajille aiheutuneisiin 
menoihin, joihin myönnetään asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 mukaista tukea, 
voidaan edelleen myöntää 
maaseuturahaston rahoitusosuus YMP:n 
strategiasuunnitelman kattamalla 
ohjelmakaudella 2022–2027 tai, jos 
sovelletaan tämän asetuksen -1 artiklaa, 
ohjelmakaudella 2023–2027 seuraavin 
edellytyksin:

__________________ __________________
19 Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, 
annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 
277, 21.10.2005, s. 1).

19 Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, 
annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 
277, 21.10.2005, s. 1).
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) tällaisista menoista säädetään 
asianomaisessa vuosia 2022–2027 tai, jos 
sovelletaan tämän asetuksen -1 artiklaa, 
vuosia 2023–2027 koskevassa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa asetuksen (EU) 
[YMP-suunnitelmaa koskeva asetus] 
mukaisesti, ja ne noudattavat asetusta (EU) 
[horisontaaliasetus];

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28, 
29, 33 ja 34 artiklassa tarkoitettujen 
monivuotisten toimenpiteiden nojalla 
tehdyistä oikeudellista sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuneisiin menoihin sekä 
sellaisiin oikeudellisiin sitoumuksiin 
liittyviin menoihin, jotka ulottuvat yli 
1 päivän tammikuuta 2024 taikka yli 
1 päivän tammikuuta 2025 niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat päättäneet 
pidentää ohjelmakautta 2014–2020 tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
voidaan, kun menot ovat asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 14–18 artiklan, 
19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan, 
20 artiklan, 22–27 artiklan, 35, 38, 39 ja 
39 a artiklan sekä asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 35 artiklan mukaisia, 
myöntää maaseuturahaston rahoitusosuus 
YMP:n strategiasuunnitelman kattamalla 
ohjelmakaudella 2022–2027 tai, jos 
sovelletaan tämän asetuksen -1 artiklaa, 
ohjelmakaudella 2023–2027 seuraavin 
edellytyksin:
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) tällaisista menoista säädetään 
asianomaisessa vuosia 2022–2027 tai, jos 
sovelletaan tämän asetuksen -1 artiklaa, 
vuosia 2023–2027 koskevassa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa asetuksen 
(EU) [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 
mukaisesti, ja ne noudattavat asetusta (EU) 
[horisontaaliasetus];

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 
tarkoitettujen toimenpiteiden nojalla 
tehdyistä oikeudellisista sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuneisiin menoihin 
voidaan myöntää maaseuturahaston 
rahoitusosuus ohjelmakaudella 2022–
2027 tai tapauksen mukaan 
ohjelmakaudella 2023-2027:
(a) 1 päivästä tammikuuta 2022 
31 päivään joulukuuta 2023 tai 
31 päivään joulukuuta 2024 niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat päättäneet 
pidentää ohjelmakautta 2014–2020 tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
suoritettavien maksujen osalta, jos 
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 ja 
tapauksen mukaan tämän asetuksen 
1 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksytyn ohjelman asianomaisen 
toimenpiteen määrärahat on jo käytetty 
loppuun; sekä
(b) 31 päivän joulukuuta 2023 jälkeen tai 
31 päivän joulukuuta 2024 jälkeen niissä 
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jäsenvaltioissa, jotka ovat päättäneet 
pidentää ohjelmakautta 2014–2020 tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
suoritettavien maksujen osalta.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

Hedelmä- ja vihannesalan hyväksytyn 
tuottajaorganisaation, jolla on asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 33 artiklassa 
tarkoitettu jäsenvaltion hyväksymä 
toimintaohjelma, jonka on määrä olla 

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

voimassa siirtymäkauden päättymisen 
jälkeen, voi esittää kyseiselle jäsenvaltiolle 
pyynnön, että sen toimintaohjelma

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos hyväksytty tuottajaorganisaatio ei esitä 
tällaista pyyntöä, sen asetuksella (EU) 
N:o 1308/2013 hyväksyttyyn 
toimintaohjelmaan sovelletaan edelleen 
asetuksen asiaankuuluvia säännöksiä 
siihen asti, kun toimintaohjelma päättyy.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE646.963v04-00 30/55 AD\1203904FI.docx

FI

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
7 artiklan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

4. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
55 artiklassa tarkoitettujen 
mehiläishoitoalan kansallisten ohjelmien 
voimassaolo päättyy 31 päivänä heinäkuuta 
2022. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 55, 
56 ja 57 artiklaa sovelletaan 
siirtymäkauden päättymisen jälkeenkin 
sellaisiin toteutuneisiin menoihin ja 
suoritettuihin maksuihin, jotka liittyvät 
mainitun asetuksen nojalla ennen 1 päivää 
elokuuta 2022 tai, jos sovelletaan tämän 
asetuksen -1 artiklaa, ennen 1 päivää 
elokuuta 2023 toteutettuihin toimiin, 
mainitun asetuksen 55 artiklassa 
tarkoitetussa tukijärjestelmässä.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen tukijärjestelmien osalta 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
7 artiklan 3 kohtaa, 9, 21, 43, 51, 52, 54, 
59, 67 ja 68 artiklaa, 70–75 artiklaa, 
77 artiklaa, 91–97 artiklaa, 99 ja 
100 artiklaa, 102 artiklan 2 kohtaa sekä 
110 ja 111 artiklaa sekä niihin liittyvien 
delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten asiaankuuluvia 
säännöksiä siirtymäkauden päättymisen 
jälkeenkin sellaisiin toteutuneisiin 
menoihin ja suoritettuihin maksuihin, jotka 
liittyvät asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
mukaisesti kyseisen päivämäärän jälkeen 
toteutettuihin toimiin, tämän artiklan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen tukijärjestelmien 
päättymiseen saakka.
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Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

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

”Vuodesta 2021 alkaen ja, jos sovelletaan 
asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
siirtymäsäännöksiä koskeva asetus] -1 
artiklaa, vuodesta 2022 alkaen tehtävien 
uusien sitoumusten osalta jäsenvaltioiden 
on määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan lyhyempi, yhdestä 
neljään vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
voimassaolon vuotuisesta jatkamisesta 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ensimmäisen kauden päätyttyä, vuodesta 
2021 alkaen pidennys saa olla enintään 
vuoden pituinen. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vuodesta 2021 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmissaan yhden 
vuoden kestoaika uusille sitoumuksille, 
jotka ovat välitöntä seurausta 
ensimmäisellä kaudella toteutetusta 
sitoumuksesta.”

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE646.963v04-00 32/55 AD\1203904FI.docx

FI

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

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

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 52

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

Komission teksti Tarkistus

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

”Tämän asetuksen nojalla maaseudun 
kehittämiseen myönnettävän unionin tuen 
kokonaismäärä 1 päivän tammikuuta 2021 
ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisellä 
ajanjaksolla ja, jos sovelletaan asetuksen 
(EU) .../... [YMP:n siirtymäsäännöksiä 
koskeva asetus] -1 artiklaa, 1 päivän 
tammikuuta 2022 ja 31 päivän joulukuuta 
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rajoittamatta 5, 6 ja 7 kohdan 
soveltamista.”

2022 välisellä ajanjaksolla on enintään 
XXX euroa* käypinä hintoina vuosia 2021–
2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 5, 6 ja 7 kohdan 
soveltamista.”

__________________

* Monivuotisesta rahoituskehyksestä 
2021–2027 – parlamentin kanta 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 
14 päivänä marraskuuta 2018 
antamassaan päätöslauselmassa 
(P8_TA(2018)0449) Euroopan 
parlamentti esittää, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoitus 
27 jäsenvaltion unionissa säilytetään 
reaalisesti vuosien 2014–2020 
määrärahojen tasolla (ja että 
talousarvioon otetaan maatalousalan 
varauksen alkuperäinen määrä), joka on 
383 255 miljoonaa euroa vuoden 2018 
hintoina (431 946 miljoonaa euroa 
käypinä hintoina). Tässä asetuksessa 
vahvistettavat luvut olisi sen vuoksi 
laskettava käyttäen perusteena 
monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 
varten sovittuja lukuja tai, jos niitä ei ole 
hyväksytty ajoissa, vuoden 2020 
enimmäismääriä ja säännöksiä, joiden 
soveltamista jatketaan Euroopan 
parlamentin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 312 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

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

”Asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
siirtymäsäännöksiä koskeva asetus] -1 
artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden 
jokaiseksi vuodeksi varauksen 
kokonaismäärä on 400 miljoonaa euroa 
(vuoden 2011 hinnat), ja se sisältyy 
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[monivuotinen rahoituskehys] liitteessä. monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 3, sellaisena kuin se on 
vahvistettuna neuvoston asetuksen 
(EU) [xxxx/xxxx]* [monivuotinen 
rahoituskehys] liitteessä.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1306/2013
25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 25 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Poiketen siitä, mitä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) 2018/1046* 12 artiklan 
2 kohdan d alakohdassa säädetään, 
varauksen sitomattomat määrärahat 
siirretään ilman aikarajoitusta varauksen 
rahoittamiseksi seuraavina 
varainhoitovuosina.
___________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä, asetusten 
(EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 
1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, 
(EU) 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).”
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1306/2013
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Niiden ohjelmien tapauksessa, 
joiden osalta jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa 
asetuksen (EU) [XXXX/XXXX] [tämä 
asetus] 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
vuoden 2021 määrärahojen osalta ei 
myönnetä ennakkorahoitusta.

5. Niiden ohjelmien tapauksessa, 
joiden osalta jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa 
asetuksen (EU) [XXXX/XXXX] [tämä 
asetus] 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
siirtymäkauden määrärahojen osalta ei 
myönnetä ennakkorahoitusta.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko
Asetus (EU) N:o 1307/2013
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 
muuttaminen

Asetuksen (EU) N:o 1307/20131 a 
muuttaminen

___________________
1 a Kaikki luvut päivitetään Euroopan 
parlamentin monivuotista rahoituskehystä 
koskevan kannan mukaisesti. 
Monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–
2027 – parlamentin kanta 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 
14 päivänä marraskuuta 2018 
antamassaan päätöslauselmassa 
(P8_TA(2018)0449) Euroopan 
parlamentti esittää, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoitus 
27 jäsenvaltion unionissa säilytetään 
reaalisesti vuosien 2014–2020 
määrärahojen tasolla (ja että 
talousarvioon otetaan maatalousalan 
varauksen alkuperäinen määrä), joka on 
383 255 miljoonaa euroa vuoden 2018 
hintoina (431 946 miljoonaa euroa 
käypinä hintoina). Tässä asetuksessa 
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vahvistettavat luvut olisi sen vuoksi 
laskettava käyttäen perusteena 
monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 
varten sovittuja lukuja tai, jos niitä ei ole 
hyväksytty ajoissa, vuoden 2020 
enimmäismääriä ja säännöksiä, joiden 
soveltamista jatketaan Euroopan 
parlamentin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 312 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 57

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

Komission teksti Tarkistus

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

”Asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
siirtymäsäännöksiä koskeva asetus] -1 
artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden 
jokaisen vuoden osalta jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tämän artiklan 
mukaisesti tehdyt päätökset ja mahdollinen 
alennuksista johtuva arvioitu tulo 
viimeistään edeltävän vuoden 1 päivänä 
elokuuta.”

Tarkistus 58

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

Komission teksti Tarkistus

”15 a artikla ”15 a artikla

Kalenterivuotta 2021 koskevat ilmoitukset Siirtymäkauden aikaisia kalenterivuosia 
koskevat ilmoitukset

Jäsenvaltioiden on kalenterivuoden 2021 
osalta ilmoitettava 22 artiklan 2 kohdassa, 
42 artiklan 1 kohdassa, 49 artiklan 
1 kohdassa, 51 artiklan 1 kohdassa ja 
53 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu 

Jäsenvaltioiden on asetuksen (EU) .../... 
[YMP:n siirtymäsäännöksiä koskeva 
asetus] -1 artiklassa tarkoitetun 
siirtymäkauden jokaisen kalenterivuoden 
osalta ilmoitettava 22 artiklan 2 kohdassa, 
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prosenttiosuus vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä viimeistään 1 päivänä 
elokuuta 2020.”

42 artiklan 1 kohdassa, 49 artiklan 
1 kohdassa, 51 artiklan 1 kohdassa ja 
53 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä viimeistään edeltävän 
vuoden 1 päivänä elokuuta.”

Tarkistus 59

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jos komission 1 kohdan nojalla 
jäsenvaltiolle vahvistama enimmäismäärä 
on eri kuin edellisvuonna liitteessä II 
vahvistetun määrän muutoksen johdosta tai 
sellaisen mahdollisen päätöksen johdosta, 
jonka kyseinen jäsenvaltio on tehnyt tämän 
artiklan 3 kohdan, 14 artiklan 1 tai 
2 kohdan, 42 artiklan 1 kohdan, 49 artiklan 
1 kohdan, 51 artiklan 1 kohdan tai 
53 artiklan mukaisesti, jäsenvaltion on 
asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
siirtymäsäännöksiä koskeva asetus] -1 
artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden 
jokaisen kalenterivuoden osalta 
vähennettävä tai korotettava lineaarisesti 
kaikkien tukioikeuksien arvoa ja/tai 
vähennettävä tai korotettava kansallista 
varantoa tai alueellisia varantoja tämän 
artiklan 4 kohdan noudattamisen 
varmistamiseksi.

Tarkistus 60

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

Komission teksti Tarkistus

”Niiden jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
1 kohdan ensimmäistä alakohtaa, on 

”Niiden jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
1 kohdan ensimmäistä alakohtaa, on 
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kalenterivuoden 2021 osalta ilmoitettava 
2 ja 3 kohdassa tarkoitetut päätökset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2020.”

siirtymäkauden jokaisen kalenterivuoden 
osalta ilmoitettava 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetut päätökset komissiolle 
viimeistään edeltävän vuoden 1 päivänä 
elokuuta.”

Tarkistus 61

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot, jotka ovat käyttäneet tämän 
artiklan 4 kohdassa säädettyä poikkeusta, 
voivat päättää 22 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun mukautuksen jälkeen, että 
viljelijöillä 31 päivänä joulukuuta 2019 ja, 
jos sovelletaan asetuksen (EU) .../... 
[YMP:n siirtymäsäännöksiä koskeva 
asetus] -1 artiklaa, 31 päivänä joulukuuta 
2020 olevien sellaisten tukioikeuksien 
yksikköarvoa, joiden arvo on pienempi 
kuin tämän kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti laskettu vuoden 2020 tai, jos 
sovelletaan tämän asetuksen -1 artiklaa 
(EU) .../... [YMP:n siirtymäsäännöksiä 
koskeva asetus], vuoden 2021 kansallinen 
tai alueellinen yksikköarvo, korotetaan 
kohti vastaavan vuoden kansallista tai 
alueellista yksikköarvoa. Arvoa on 
korotettava seuraavin edellytyksin:

Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

b) kaikkia niitä omistettuja tai 
vuokrattuja tukioikeuksia tai osaa niistä, 
jotka ovat viljelijöillä 31 päivänä 
joulukuuta 2019 ja joiden arvo on vuoden 

b) kaikkia niitä omistettuja tai 
vuokrattuja tukioikeuksia tai osaa niistä, 
jotka ovat viljelijöillä 31 päivänä 
joulukuuta 2019 ja, jos sovelletaan 
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2020 kansallista tai alueellista 
yksikköarvoa suurempi, sellaisena kuin se 
on laskettuna toisen alakohdan mukaisesti, 
vähennetään kyseisen korotuksen 
rahoittamiseksi. Tätä vähennystä 
sovelletaan kyseisten tukioikeuksien arvon 
sekä vuoden 2020 kansallisen tai 
alueellisen yksikköarvon väliseen 
erotukseen. Tämän vähennyksen 
soveltamisen on perustuttava objektiivisiin 
ja syrjimättömiin perusteisiin, joihin voi 
sisältyä vähennyksen enimmäismäärän 
vahvistaminen.

asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
siirtymäsäännöksiä koskeva asetus] -
1 artiklaa, 31 päivänä joulukuuta 2020 ja 
joiden arvo on siirtymäkauden seuraavan 
vuoden kansallista tai alueellista 
yksikköarvoa suurempi, sellaisena kuin se 
on laskettuna toisen alakohdan mukaisesti, 
vähennetään kyseisen korotuksen 
rahoittamiseksi. Tätä vähennystä 
sovelletaan kyseisten tukioikeuksien arvon 
sekä vuoden 2020 kansallisen tai 
alueellisen yksikköarvon väliseen 
erotukseen. Tämän vähennyksen 
soveltamisen on perustuttava objektiivisiin 
ja syrjimättömiin perusteisiin, joihin voi 
sisältyä vähennyksen enimmäismäärän 
vahvistaminen.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
25 artikla – 11 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
vuoden 2020 kansallinen tai alueellinen 
yksikköarvo lasketaan jakamalla 
22 artiklan 1 kohdan tai 23 artiklan 
2 kohdan mukaisesti vahvistetun 
perustukijärjestelmän kansallinen tai 
alueellinen vuoden 2020 enimmäismäärä, 
lukuun ottamatta kansallisen tai alueellisen 
varannon (varantojen) määrää, viljelijöillä 
31 päivänä joulukuuta 2019 olevien 
omistettujen tai vuokrattujen 
tukioikeuksien lukumäärällä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
siirtymäkauden vuosien kansallinen tai 
alueellinen yksikköarvo lasketaan 
jakamalla 22 artiklan 1 kohdan tai 
23 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetun perustukijärjestelmän 
kansallinen tai alueellinen kyseisen vuoden 
enimmäismäärä, lukuun ottamatta 
kansallisen tai alueellisen varannon 
(varantojen) määrää, viljelijöillä edeltävän 
vuoden 31 päivänä joulukuuta olevien 
omistettujen tai vuokrattujen 
tukioikeuksien lukumäärällä.

Tarkistus 64

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

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

12. Jäsenvaltiot voivat siirtymäkauden 
kalenterivuosien osalta päättää jatkaa 
sisäistä yhdenmukaistamista soveltamalla 
11 kohtaa kyseisiin vuosiin.

Tarkistus 65

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

Komission teksti Tarkistus

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

”Kun kyseessä on jako varannosta vuonna 
2021 ja, jos sovelletaan asetuksen (EU) 
.../... [YMP:n siirtymäsäännöksiä koskeva 
asetus] -1 artiklaa, kun kyseessä on jako 
varannosta vuonna 2022, toisen alakohdan 
mukaisesti poissuljettavaa varannon 
määrää mukautetaan 22 artiklan 5 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesti. Kun kyseessä 
on jako varannosta vuonna 2021 ja, jos 
sovelletaan asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
siirtymäsäännöksiä koskeva asetus] -1 
artiklaa, kun kyseessä on jako varannosta 
vuonna 2022, tämän kohdan kolmatta 
alakohtaa ei sovelleta.”

Tarkistus 66

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

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lisätään 37 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”Jäsenvaltiot, jotka myöntävät 
siirtymäkauden kansallista tukea vuonna 
2020, voivat jatkaa sen myöntämistä 
asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
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siirtymäsäännöksiä koskeva asetus] -
1 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden 
päättymiseen saakka.”
Lisätään 37 artiklan 4 kohtaan 
luetelmakohdat seuraavasti: 
”– 50 prosenttia vuonna 2021
– 50 prosenttia vuonna 2022, jos 
sovelletaan asetuksen (EU) .../... [YMP:n 
siirtymäsäännöksiä koskeva asetus] -
1 artiklaa.”

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

Lajikohtaisen tuen määrä tukikelpoiselle 
viljelyalalle hehtaaria kohden lasketaan 
vuodeksi 2021 kertomalla 2 kohdassa 
vahvistetut satotasot seuraavilla 
viitemäärillä:

Lajikohtaisen tuen määrä tukikelpoiselle 
viljelyalalle hehtaaria kohden lasketaan 
siirtymäkauden jokaisen vuoden osalta 
kertomalla 2 kohdassa vahvistetut satotasot 
seuraavilla viitemäärillä:

– Bulgaria: 624,11 euroa – Bulgaria: XXX euroa

– Kreikka: 225,04 euroa – Kreikka: XXX euroa

– Espanja: 348,03 euroa – Espanja: XXX euroa

– Portugali: 219,09 euroa. – Portugali: XXX euroa.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
muuttaminen

Asetuksen (EU) N:o 1308/20131 a 
muuttaminen

___________________
1 a Kaikki luvut päivitetään Euroopan 
parlamentin monivuotista rahoituskehystä 
koskevan kannan mukaisesti. 
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Monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–
2027 – parlamentin kanta 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 
14 päivänä marraskuuta 2018 
antamassaan päätöslauselmassa 
(P8_TA(2018)0449) Euroopan 
parlamentti esittää, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoitus 
27 jäsenvaltion unionissa säilytetään 
reaalisesti vuosien 2014–2020 
määrärahojen tasolla (ja että 
talousarvioon otetaan maatalousalan 
varauksen alkuperäinen määrä), joka on 
383 255 miljoonaa euroa vuoden 2018 
hintoina (431 946 miljoonaa euroa 
käypinä hintoina). Tässä asetuksessa 
vahvistettavat luvut olisi sen vuoksi 
laskettava käyttäen perusteena 
monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 
varten sovittuja lukuja tai, jos niitä ei ole 
hyväksytty ajoissa, vuoden 2020 
enimmäismääriä ja säännöksiä, joiden 
soveltamista jatketaan Euroopan 
parlamentin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 312 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 69

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

Komission teksti Tarkistus

a) 10 666 000 euroa Kreikan osalta; a) XXX euroa Kreikan osalta;

Tarkistus 70

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

b) 554 000 euroa Ranskan osalta; b) XXX euroa Ranskan osalta;

Tarkistus 71

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

Komission teksti Tarkistus

c) 34 590 000 euroa Italian osalta. c) XXX euroa Italian osalta.

Tarkistus 72

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

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimintaohjelmiin maksettava unionin 
rahoitus on vuonna 2022
a) XXX euroa Kreikan osalta;
b) XXX euroa Ranskan osalta; sekä
c) XXX euroa Italian osalta.

Tarkistus 73

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

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE646.963v04-00 44/55 AD\1203904FI.docx

FI

Tarkistus 74

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 214 artiklan 
ensimmäisen kohdan jälkeen kohta 
seuraavasti:
”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
kohdassa säädetään, ja jos komissio antaa 
luvan, Suomi voi asetuksen (EU) .../... 
[YMP:n siirtymäsäännöksiä koskeva 
asetus] -1 artiklassa säädetyn 
siirtymäkauden aikana edelleen myöntää 
tuottajille tämän artiklan perusteella 
kansallisia tukia, joita se myönsi 
vuonna 2020.”

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o 228/2013 
muuttaminen

Asetuksen (EU) N:o 228/20131 a 
muuttaminen

___________________
1 a Kaikki luvut päivitetään Euroopan 
parlamentin monivuotista rahoituskehystä 
koskevan kannan mukaisesti. 
Monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–
2027 – parlamentin kanta 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 
14 päivänä marraskuuta 2018 
antamassaan päätöslauselmassa 
(P8_TA(2018)0449) Euroopan 
parlamentti esittää, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoitus 
27 jäsenvaltion unionissa säilytetään 
reaalisesti vuosien 2014–2020 
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määrärahojen tasolla (ja että 
talousarvioon otetaan maatalousalan 
varauksen alkuperäinen määrä), joka on 
383 255 miljoonaa euroa vuoden 2018 
hintoina (431 946 miljoonaa euroa 
käypinä hintoina). Tässä asetuksessa 
vahvistettavat luvut olisi sen vuoksi 
laskettava käyttäen perusteena 
monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 
varten sovittuja lukuja tai, jos niitä ei ole 
hyväksytty ajoissa, vuoden 2020 
enimmäismääriä ja säännöksiä, joiden 
soveltamista jatketaan Euroopan 
parlamentin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 312 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 76

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

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 22 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

”22 a artikla 
Toimialakohtaiset organisaatiot

1. Sen estämättä, mitä asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 164 ja 165 artiklassa 
säädetään, jos syrjäisimmällä alueella 
toimiva asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
157 artiklan mukaisesti hyväksytty 
toimialakohtainen organisaatio katsotaan 
jonkin yhden tai useamman tuotteen 
tuotannon tai kaupan tai jalostuksen 
osalta edustavaksi, kyseinen jäsenvaltio 
voi mainitun organisaation pyynnöstä 
velvoittaa tuohon organisaatioon 
kuulumattomat, kyseisellä syrjäisimmällä 
alueella toimivat muut toimijat, jotka 
voivat olla yksittäisiä tuottajia tai ryhmiä, 
noudattamaan yhden vuoden pituisena 
kautena, joka voidaan uusia, joitakin 
sopimuksia, päätöksiä ja 
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yhdenmukaistettuja menettelytapoja, 
joista on sovittu kyseisessä 
organisaatiossa.
2. Jos hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation sääntöjen soveltamisalaa 
laajennetaan 1 kohdan mukaisesti ja 
kyseisten sääntöjen kattamasta 
toiminnasta on yleistä taloudellista hyötyä 
talouden toimijoille, joiden toiminta liittyy 
tuotteisiin, jotka on tarkoitettu 
yksinomaan saman syrjäisimmän alueen 
paikallisille markkinoille, jäsenvaltio voi 
asiaan kuuluvia sidosryhmiä kuultuaan 
päättää, että organisaatioon 
kuulumattomien yksittäisten talouden 
toimijoiden tai ryhmien, jotka toimivat 
kyseisillä markkinoilla, on maksettava 
organisaatiolle sen jäsenten maksamia 
maksuja vastaava summa kokonaan tai 
osittain, siinä määrin kuin maksujen on 
tarkoitus kattaa kyseisestä toiminnasta 
suoraan aiheutuvat kulut.
3. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 
sopimuksista, joiden soveltamisalaa 
laajennetaan tämän artiklan nojalla.”

Tarkistus 77

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

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 267 580 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 278 410 000 euroa,

Tarkistus 78

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

– Azorit ja Madeira: 
102 080 000 euroa,

– Azorit ja Madeira: 
106 210 000 euroa,

Tarkistus 79

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 80

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

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 25 900 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 35 000 000 euroa,

Tarkistus 81

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

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 
20 400 000 euroa,

– Azorit ja Madeira: 
21 200 000 euroa,
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Tarkistus 82

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o 229/2013 
muuttaminen

Asetuksen (EU) N:o 229/20131 a 
muuttaminen

___________________
1 a Kaikki luvut päivitetään Euroopan 
parlamentin monivuotista rahoituskehystä 
koskevan kannan mukaisesti. 
Monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–
2027 – parlamentin kanta 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 
14 päivänä marraskuuta 2018 
antamassaan päätöslauselmassa 
(P8_TA(2018)0449) Euroopan 
parlamentti esittää, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoitus 
27 jäsenvaltion unionissa säilytetään 
reaalisesti vuosien 2014–2020 
määrärahojen tasolla (ja että 
talousarvioon otetaan maatalousalan 
varauksen alkuperäinen määrä), joka on 
383 255 miljoonaa euroa vuoden 2018 
hintoina (431 946 miljoonaa euroa 
käypinä hintoina). Tässä asetuksessa 
vahvistettavat luvut olisi sen vuoksi 
laskettava käyttäen perusteena 
monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 
varten sovittuja lukuja tai, jos niitä ei ole 
hyväksytty ajoissa, vuoden 2020 
enimmäismääriä ja säännöksiä, joiden 
soveltamista jatketaan Euroopan 
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parlamentin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 312 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 84

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 85

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä III luvussa tarkoitetun 
erityisen hankintajärjestelmän 
rahoittamiseen kohdistettava 
enimmäismäärä on XXX euroa.”

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

Liite I Liite I 1 a

___________________
1 a Kaikki luvut päivitetään Euroopan 
parlamentin monivuotista rahoituskehystä 
koskevan kannan mukaisesti. 
Monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–
2027 – parlamentin kanta 
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yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 
14 päivänä marraskuuta 2018 
antamassaan päätöslauselmassa 
(P8_TA(2018)0449) Euroopan 
parlamentti esittää, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoitus 
27 jäsenvaltion unionissa säilytetään 
reaalisesti vuosien 2014–2020 
määrärahojen tasolla (ja että 
talousarvioon otetaan maatalousalan 
varauksen alkuperäinen määrä), joka on 
383 255 miljoonaa euroa vuoden 2018 
hintoina (431 946 miljoonaa euroa 
käypinä hintoina). Tässä asetuksessa 
vahvistettavat luvut olisi sen vuoksi 
laskettava käyttäen perusteena 
monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 
varten sovittuja lukuja tai, jos niitä ei ole 
hyväksytty ajoissa, vuoden 2020 
enimmäismääriä ja säännöksiä, joiden 
soveltamista jatketaan Euroopan 
parlamentin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 312 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 87

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

Komission teksti Tarkistus

Toinen osa: Maaseudun kehittämistä 
koskevan unionin tuen jakautuminen 
(2021)

Toinen osa: Maaseudun kehittämistä 
koskevan unionin tuen jakautuminen 
(siirtymäkauden ensimmäisen vuoden 
aikana)

Tarkistus 88

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



AD\1203904FI.docx 51/55 PE646.963v04-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(euroa käypinä hintoina) (euroa käypinä hintoina)

2021 2021 

Belgia 67 178 046 Belgia X 
Bulgaria 281 711 396 Bulgaria X 
Tšekki 258 773 203 Tšekki X 
Tanska 75 812 623 Tanska X 
Saksa 989 924 996 Saksa X 
Viro 87 875 887 Viro X 
Irlanti 264 670 951 Irlanti X 
Kreikka 509 591 606 Kreikka X 
Espanja 1 001 202 880 Espanja X 
Ranska 1 209 259 199 Ranska X 
Kroatia 281 341 503 Kroatia X 
Italia 1 270 310 371 Italia X 
Kypros 15 987 284 Kypros X 
Latvia 117 307 269 Latvia X 
Liettua 195 182 517 Liettua X 
Luxemburg 12 290 956 Luxemburg X 
Unkari 416 202 472 Unkari X 
Malta 12 207 322 Malta X 
Alankomaat 73 151 195 Alankomaat X 
Itävalta 480 467 031 Itävalta X 
Puola 1 317 890 530 Puola X 
Portugali 493 214 858 Portugali X 
Romania 965 503 339 Romania X 
Slovenia 102 248 788 Slovenia X 
Slovakia 227 682 721 Slovakia X 
Suomi 292 021 227 Suomi X 
Ruotsi 211 550 876 Ruotsi X 
EU yhteensä 11 230 561 046 EU yhteensä X 
Tekninen apu 28 146 770 Tekninen apu X 
Yhteensä 11 258 707 816 Yhteensä X 
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Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Liite II Liite II1 a

___________________
1 a Kaikki luvut päivitetään Euroopan 
parlamentin monivuotista rahoituskehystä 
koskevan kannan mukaisesti. 
Monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–
2027 – parlamentin kanta 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 
14 päivänä marraskuuta 2018 
antamassaan päätöslauselmassa 
(P8_TA(2018)0449) Euroopan 
parlamentti esittää, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoitus 
27 jäsenvaltion unionissa säilytetään 
reaalisesti vuosien 2014–2020 
määrärahojen tasolla (ja että 
talousarvioon otetaan maatalousalan 
varauksen alkuperäinen määrä), joka on 
383 255 miljoonaa euroa vuoden 2018 
hintoina (431 946 miljoonaa euroa 
käypinä hintoina). Tässä asetuksessa 
vahvistettavat luvut olisi sen vuoksi 
laskettava käyttäen perusteena 
monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 
varten sovittuja lukuja tai, jos niitä ei ole 
hyväksytty ajoissa, vuoden 2020 
enimmäismääriä ja säännöksiä, joiden 
soveltamista jatketaan Euroopan 
parlamentin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 312 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.
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Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
Liite III

Komission teksti Tarkistus

Liite III Liite III1 a

___________________
1 a Kaikki luvut päivitetään Euroopan 
parlamentin monivuotista rahoituskehystä 
koskevan kannan mukaisesti. 
Monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–
2027 – parlamentin kanta 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 
14 päivänä marraskuuta 2018 
antamassaan päätöslauselmassa 
(P8_TA(2018)0449) Euroopan 
parlamentti esittää, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoitus 
27 jäsenvaltion unionissa säilytetään 
reaalisesti vuosien 2014–2020 
määrärahojen tasolla (ja että 
talousarvioon otetaan maatalousalan 
varauksen alkuperäinen määrä), joka on 
383 255 miljoonaa euroa vuoden 2018 
hintoina (431 946 miljoonaa euroa 
käypinä hintoina). Tässä asetuksessa 
vahvistettavat luvut olisi sen vuoksi 
laskettava käyttäen perusteena 
monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 
varten sovittuja lukuja tai, jos niitä ei ole 
hyväksytty ajoissa, vuoden 2020 
enimmäismääriä ja säännöksiä, joiden 
soveltamista jatketaan Euroopan 
parlamentin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 312 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.
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