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Tarkistus 16
Isabel Carvalhais

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 eurooppalainen 
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.

Or. en

Tarkistus 17
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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 

(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 
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ja saavuttavat sovitut päämäärät. 
Jäsenvaltioiden on näin ollen tarkoitus 
laatia YMP:n strategiasuunnitelmat, jotka 
komission on määrä hyväksyä ja jotka 
jäsenvaltiot panevat täytäntöön.

ja saavuttavat sovitut päämäärät. 
Jäsenvaltioiden on näin ollen tarkoitus 
laatia ja sen jälkeen panna täytäntöön 
YMP:n strategiasuunnitelmat, jotka 
komission on ensin hyväksyttävä. 
Strategiasuunnitelmat on laadittu ottaen 
mahdollisesti huomioon se, minkälainen 
rooli valtioiden perustuslaeilla osoitetaan 
alueille maatalousalasta vastaavien 
valtuuskuntien muodossa.

Or. it

Perustelu

On keskeistä ja juridisesti velvoittavaa varmistaa, etteivät kansalliset strategiasuunnitelmat 
vaaranna alueiden hallinnointi- ja ohjelmointiroolia, kun tämä tehtävä on vahvistettu 
jäsenvaltion perustuslaissa.

Tarkistus 18
Isabel Carvalhais

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 ympäristöllisen 
kestävyyden edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 19
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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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) No 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 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) No 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, olisi otettava käyttöön 
31 päivään joulukuuta 2022 kestävä 
kahden vuoden siirtymäkausi ja 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 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 320).

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 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 320).
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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 
kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, 
s. 23).

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

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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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).

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).

Or. en

Tarkistus 20
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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) No 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) No 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.
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__________________ __________________
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 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 320).

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 
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 11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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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).

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

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 
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).

Or. en

Tarkistus 21
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(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 
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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.

kehittämisohjelmiaan tai joitakin 
alueellisista maaseudun 
kehittämisohjelmistaan, joita tuetaan 
maaseuturahastosta, siirtymäkauden 
loppuun asti, ja rahoittaa kyseiset 
pidennetyt ohjelmat kyseisen kauden 
vastaavista talousarviomäärärahoista. 
Niillä jäsenvaltioilla, joiden on siirrettävä 
osa maaseuturahaston siirtymäkauden 
määrärahoista voidakseen tehdä uusia 
oikeudellisia sitoumuksia vain tiettyjä 
toimenpiteitä varten, olisi oltava 
mahdollisuus siirtää se osa 
siirtymäkauden maaseuturahaston 
määrärahoista, jota ei käytetty 
maaseudun kehittämisohjelmien 
jatkamiseen, ohjelmakauden jäljelle 
jäävien vuosien määrärahoihin, 
neuvoston asetuksen (EU) .../... [vuosia 
2021–2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta annettu 
asetus] mukaisesti. Kun otetaan 
huomioon tarve siirtää kaikki 
siirtymäkauden maaseuturahaston 
määrärahat, pidennetyillä ohjelmilla olisi 
pyrittävä säilyttämään ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä tavoitetaso vähintään 
aiemman tasoisena.

Or. en

Perustelu

Tätä pidetään tarpeellisena, jotta varmistetaan maaseudun kehittämisohjelman joustava 
pidentäminen. Vuonna 2021 (maaseudun kehittämisrahaston pidentämisvuosi) on oltava 
mahdollisuus ottaa käyttöön varoja uudelta rahoituskaudelta (maaseuturahasto) niin, että 
otetaan huomioon todellinen varojen tarve yksittäisissä maaseudun kehittämisohjelman 
toimenpiteissä. Ehdotettu ”kaikki tai ei mitään” -lähestymistapa Euroopan komission varojen 
siirtämiseen (kausien välillä) estää tämän. Tämä mahdollisuus voisi perustua nykyiseen 
käytäntöön, siirtymiseen vuosista 2007–2013 vuosiin 2014–2020, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1310/2013 (17. joulukuuta 2013), 1 artiklassa säädetyn 
mukaisesti.

Tarkistus 22
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová
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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 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 
2022, ja rahoittaa kyseiset pidennetyt 
ohjelmat vuosien 2021 ja 2022 vastaavista 
talousarviomäärärahoista. Pidennetyillä 
ohjelmilla olisi pyrittävä säilyttämään 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
tavoitetaso vähintään aiemman tasoisena.

Or. en

Tarkistus 23
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Koska joillakin jäsenvaltioilla 
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 

(6) Koska joillakin jäsenvaltioilla 
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 
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ole jatkettu, vuosien 2022–2025 
määrärahoihin neuvoston asetuksen (EU) 
.../... [vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus]14 
mukaisesti.

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. ).

Or. en

Tarkistus 24
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Koska joillakin jäsenvaltioilla 
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.

(6) Koska joillakin jäsenvaltioilla 
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 vuosien 2021 ja 
2022 talousarviomäärärahat tai se osa 
maaseuturahaston määrärahoista, joka 
vastaa alueellisia maaseudun 
kehittämisohjelmia, joiden soveltamista ei 
ole jatkettu, vuosien 2023–2025 
määrärahoihin neuvoston asetuksen (EU) 
.../... [vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus]14 
mukaisesti.

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

vahvistamisesta annettu asetus (EUVL L , , 
s. ).

Or. en

Tarkistus 25
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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, 
jota ei ole tarkoitus siirtää seuraaville 
vuosille.

Or. en

Tarkistus 26
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta komissio voisi huolehtia (7) Jotta komissio voisi huolehtia 
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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.

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 vuosien 2021 ja 2022 
määrärahoista, jota ei ole tarkoitus siirtää 
seuraaville vuosille.

Or. en

Tarkistus 27
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 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 myönnetyn tuen 
täytäntöönpanossa.
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Or. en

Tarkistus 28
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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.

Or. en

Tarkistus 29
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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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 
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.

(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 
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 
ohjelmavuosina 2021 ja 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 

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 
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muuttamisesta niiden soveltamisen osalta 
vuonna 2014 (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 865).

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

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

Or. en

Tarkistus 30
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
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 

(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 
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 
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(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.

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

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

Or. en

Tarkistus 31
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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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, 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 
säädettyjen 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. 
…).

Or. en

Tarkistus 32
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 

(14) Koska YMP:n 
strategiasuunnitelmia, jotka jäsenvaltioiden 
on laadittava uuden oikeudellisen kehyksen 
mukaisesti, on määrä soveltaa 1 päivästä 
tammikuuta 2023, olisi vahvistettava 
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siirtymäsäännökset, joilla säännellään 
siirtymistä nykyisistä tukijärjestelmistä 
uuteen oikeudelliseen kehykseen, 
erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus]18.

siirtymäsäännökset, joilla säännellään 
siirtymistä nykyisistä tukijärjestelmistä 
uuteen oikeudelliseen kehykseen, 
erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen (EU) .../... [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus]18.

__________________ __________________
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. 
…).

Or. en

Tarkistus 33
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Oliiviöljyn ja syötäväksi 
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.

(17) Oliiviöljyn ja syötäväksi 
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. Hedelmä- ja 
vihannesalan hyväksytyillä 
tuottajaorganisaatioilla olisi myös oltava 
mahdollisuus säilyttää toimintaohjelma 
siihen asti kun se päättyy.

Or. en

Tarkistus 34
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Oliiviöljyn ja syötäväksi 
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.

(17) Oliiviöljyn ja syötäväksi 
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 
toimintaohjelmien muuttamista tai 
korvaamista.

Or. en

Tarkistus 35
Isabel Carvalhais

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 jälkeenkin ja 
kyseisten tukijärjestelmien ja 
toimintaohjelmien päättymiseen saakka 
toteutettuihin toimiin.

Or. en
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Tarkistus 36
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 2022 jälkeenkin ja 
kyseisten tukijärjestelmien päättymiseen 
saakka toteutettuihin toimiin.

Or. en

Tarkistus 37
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta sitoumuksia ei huomattavissa 
määrin siirrettäisi nykyiseltä maaseudun 
kehittämistä ohjelmakaudelta YMP:n 
strategiasuunnitelmiin, uusien 
monivuotisten, maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksiin, luonnonmukaiseen 
maatalouteen ja metsätalouden 
ympäristötoimenpiteisiin liittyvien 
sitoumusten kesto olisi rajattava enintään 

(19) Sitoumusten siirtämistä 
huomattavissa määrin nykyiseltä 
maaseudun kehittämisen ohjelmakaudelta 
YMP:n strategiasuunnitelmiin olisi 
rajoitettava. Nykyisten monivuotisten, 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksiin, luonnonmukaiseen 
maatalouteen ja metsätalouden 
ympäristötoimenpiteisiin liittyvien 
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kolmeen vuoteen. Nykyisiä sitoumuksia 
saisi jatkaa vain yhdellä vuodella.

sitoumusten keston pidentämistä olisi 
rajattava siten, että sitoumusten kesto ei 
ylitä viittä vuotta.

Or. en

Tarkistus 38
Mathilde Androuët

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 
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.

(20) Maaseuturahastosta olisi voitava 
tukea asetuksessa (EU) XXXX/XXXX 
[yhteisiä säännöksiä koskeva uusi asetus] 
vahvistettujen uusien sääntöjen mukaisesti 
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. Jotta varmistetaan 
parhaalla mahdollisella tavalla 
maataloustoiminnan paikallinen 
kehittäminen, jäsenvaltiot sitoutuvat 
tukemaan lyhyitä hankintaketjuja 
paikallisten tarpeiden mukaan.

Or. fr
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Tarkistus 39
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 
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.

(20) Maaseuturahastosta olisi voitava 
tukea asetuksessa (EU) XXXX/XXXX 
[yhteisiä säännöksiä koskeva uusi asetus] 
vahvistettujen uusien sääntöjen mukaisesti 
käyttöön otettua yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä. Jotta yhteisölähtöisessä 
paikallisessa kehittämisessä ei kuitenkaan 
jäisi varoja käyttämättä ohjelmavuosina 
2021 ja 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 2022, 
laskettuna ennen määrien siirtämistä 
suorista tuista.

Or. en

Tarkistus 40
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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.

Or. en

Tarkistus 41
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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 
ja vuodelle 2021 olisi sisällytettävä 
asianmukainen varauksen määrä; 
Siirtymäkauden päätyttyä 
kriisivarausrahasto olisi siirrettävä pois 
rahoituskuriin liittyvästä mekanismista, ja 
sitä olisi rahoitettava riippumattomalla 
menoluvulla EU:n talousarviossa.

Or. it



PE648.430v01-00 26/126 AM\1200266FI.docx

FI

Tarkistus 42
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 vuosille 2021 
ja 2022, ja vuosille 2021 ja 2022 olisi 
sisällytettävä asianmukainen varauksen 
määrä.

Or. en

Tarkistus 43
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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.

Or. en

Tarkistus 44
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(22) Maaseuturahastosta maksettavia 
ennakkomaksuja koskevien järjestelyjen 
osalta olisi tehtävä selväksi, että jos 
jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa 
31 päivään joulukuuta 2022, tämä ei saisi 
johtaa kyseisiin ohjelmiin myönnettäviin 
uusiin ennakkomaksuihin.

Or. en

Tarkistus 45
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(22) Maaseuturahastosta maksettavia 
ennakkomaksuja koskevien järjestelyjen 
osalta olisi tehtävä selväksi, että jos 
jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa 
31 päivään joulukuuta 2021 tai tapauksen 
mukaan 31 päivään joulukuuta 2022, 
tämä ei saisi johtaa kyseisiin ohjelmiin 
myönnettäviin uusiin ennakkomaksuihin.

Or. en

Tarkistus 46
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Maaseuturahastosta maksettavia 
ennakkomaksuja koskevien järjestelyjen 

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

osalta olisi tehtävä selväksi, että jos 
jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa 31 
päivään joulukuuta 2021, tämä ei saisi 
johtaa kyseisiin ohjelmiin myönnettäviin 
uusiin ennakkomaksuihin. 
Rahoituskauden 2014–2020 jatkaminen ei 
sido millään tavalla kauden 2021–2027 
rahoituskapasiteettia. Yritykset ja tilat, 
joille voidaan myöntää tätä rahoitusta, 
säilyttävät tulevan kauden 
rahoituskapasiteettinsa.

Or. fr

Tarkistus 47
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 kalenterivuosien 2021 ja 
2022 osalta.

Or. en

Tarkistus 48
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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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.

Or. en

Tarkistus 49
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 2022 
(eli varainhoitovuodelle 2023).

Or. en
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Tarkistus 50
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
tapauksen mukaan kalenterivuodelle 2022 
(eli varainhoitovuodelle 2023).

Or. en

Tarkistus 51
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 kalenterivuosien 2021 ja 2022 
osalta viimeistään 1 päivänä elokuuta 2020 
ja 2021.

Or. en
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Tarkistus 52
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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.

Or. en

Tarkistus 53
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. ro
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Tarkistus 54
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jäsenvaltiot ilmoittivat nykyisen 
oikeudellisen kehyksen mukaisesti vuonna 
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.

(27) Jäsenvaltiot ilmoittivat nykyisen 
oikeudellisen kehyksen mukaisesti vuonna 
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 
kalenterivuosien 2021 ja 2022 osalta.

Or. en

Tarkistus 55
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jäsenvaltiot ilmoittivat nykyisen 
oikeudellisen kehyksen mukaisesti vuonna 
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.

(27) Jäsenvaltiot ilmoittivat nykyisen 
oikeudellisen kehyksen mukaisesti vuonna 
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.

Or. en
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Tarkistus 56
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Suorien tukien suuret erot estävät 
ilmastoneutraaliuteen ja ympäristöön 
liittyvät viljelijöiden kestävyysaloitteet 
sekä vääristävät kilpailua Euroopan 
unionissa, ja siksi jäsenvaltioiden välisen 
reilun kilpailun ja yhdenvertaisuuden 
periaatteiden noudattamiseksi on 
välttämätöntä varmistaa, että ulkoista 
yhdenmukaistamista jatketaan edelleen 
asteittain siirtymäkauden aikana, 
tavoitteena saada yhdenmukaistaminen 
päätökseen mahdollisimman pian.

Or. en

Tarkistus 57
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 58
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) ”Yhtenäisen arvon” käsite tulee 
ymmärtää suhteessa paikalliseen ja 
kansalliseen elintasoon sekä suhteessa 
kulttuureihin ja taloudellisiin etuihin. 

Or. fr

Tarkistus 59
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(28 b) YMP:n rahoituksen säilyttäminen 
vaatii yhdenvertaista kohtelua jokaisessa 
jäsenvaltiossa, ja erityisesti vientimaan 
terveys- ja ympäristönormien 
noudattamista.

Or. fr

Tarkistus 60
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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. 

(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, 2021 ja 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 
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Varannosta jaettavien tukioikeuksien arvoa 
olisi kunakin seuraavana vuonna 
mukautettava kyseisen 22 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

mukaisesti. Varannosta jaettavien 
tukioikeuksien arvoa olisi kunakin 
seuraavana vuonna mukautettava kyseisen 
22 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 61
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(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 
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5 kohdan mukaisesti. 22 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 62
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 vuosina 2021 ja 2022.

Or. en

Tarkistus 63
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 64
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Oikeusvarmuuden vuoksi olisi 
selvennettävä, että asetuksen (EU) N:o 
1307/2013 41 ja 42 artiklassa annetaan 
jäsenvaltioille mahdollisuus tarkistaa 
uudelleenjakotukea koskevat päätöksensä 
vuosittain.

(31) Oikeusvarmuuden vuoksi olisi 
selvennettävä, että asetuksen (EU) N:o 
1307/2013 41 ja 42 artiklassa annetaan 
jäsenvaltioille mahdollisuus tarkistaa ja 
uudistaa uudelleenjakotukea koskevat 
päätöksensä vuosittain ja että tällaisista 
päätöksistä on ilmoitettava komissiolle.

Or. ro

Tarkistus 65
Isabel Carvalhais

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 
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kannalta olennaisten elintarvikkeiden ja 
maataloustuotteiden tarjontaan. 
Maatalousalan erityistoimenpiteet, joilla 
pyritään ratkaisemaan näiden Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artiklassa tarkoitettujen alueiden 
poikkeuksellisesta tilanteesta johtuvat 
vaikeudet, on vahvistettu asetuksessa 
(EU) N:o 228/2013.

Or. en

Tarkistus 66
Isabel Carvalhais

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) Asetuksissa (EU) N:o 228/2013 ja 
(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,

Or. en

Tarkistus 67
Stéphane Bijoux

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 
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karjankasvatuksen, kehityksen kannalta. 
Syrjäisimpien alueiden paikalliset 
markkinat ovat pienen kokonsa ja 
saaristoasemansa vuoksi erityisen alttiita 
hintojen vaihtelulle, joka riippuu muualta 
unionista tai kolmansista maista tulevan 
tuonnin määrästä. Näihin 
toimialakohtaisiin organisaatioihin 
kuuluvat kaikki markkinatoimijat 
tuotantoketjun alkupäästä loppupäähän, 
ja ne toteuttavat kollektiivisia toimia, 
muun muassa tiedonkeruu- tai 
tiedonjakelutoimia, joiden ansiosta 
paikalliset tuottajat pystyvät pitämään 
puolensa omilla markkinoillaan. Sen 
estämättä, mitä SEUT-sopimuksen 28, 29 
ja 110 artiklassa säädetään, ja 
vaikuttamatta asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 164 ja 165 artiklan 
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 maksujen tuotolla 
rahoitetaan toimia, joilla ylläpidetään 
paikallista tuotantoa, tai maksuja 
kerätään jossakin muussa kaupan 
pitämisen vaiheessa.

Or. fr

Perustelu

POSEI -asetuksessa olisi säädettävä erikseen syrjäisimpien alueiden toimialakohtaisista 
organisaatioista. Nämä organisaatiot ovat toimijoita, jotka ovat välttämättömiä sellaisten 
toimialojen kehittämiselle, joiden markkinat ovat alttiita hinnanvaihteluille. Organisaatioissa 
toteutetaan tiedonkeruu- tai tiedonjakelutoimia, ja jäsenvaltion olisi voitava laajentaa 
sopimusten mukaisesti kerättyjä maksuja koskemaan kaikkia paikallismarkkinoille saatettavia 
maataloustuotteita niiden alkuperästä riippumatta.
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Tarkistus 68
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Riippumatta päivämäärästä, jona 
ehdotus neuvoston asetukseksi 
vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta ja 
siihen liittyvä ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
[YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] on 
hyväksytty ja julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, siirtymäkausi kestää 
kaksi vuotta, 31 päivään joulukuuta 2022.

Or. en

Tarkistus 69
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
-1 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla
1. Sen varmistamiseksi, että tukea voidaan 
myöntää viljelijöille ja muille edunsaajille 
Euroopan maatalouden tukirahastosta 
(maataloustukirahasto) ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto), 
unionin olisi edelleen myönnettävä 
tällaista tukea siirtymäkaudella nykyisen 
oikeudellisen kehyksen edellytysten 
mukaisesti.
2. Tässä asetuksessa siirtymäkaudella 
tarkoitetaan vuotta 2021.
3. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
2 kohdassa säädetään, ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että lainsäädäntömenettelyä 
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ei saada päätökseen riittävän ajoissa, jotta 
jäsenvaltiot ja komissio ehtisivät saada 
kaikki tarvittavat osatekijät valmiiksi 
uuden oikeudellisen kehyksen ja YMP:n 
strategiasuunnitelmien soveltamiseksi 
1 päivästä tammikuuta 2022, 
siirtymäkautta olisi jatkettava 
ylimääräisellä vuodella vuoden 2022 
loppuun asti. Siinä tapauksessa tässä 
asetuksessa vahvistettujen, tämän artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua siirtymäkautta 
koskevien säännösten soveltamista 
jatketaan pidennetyn siirtymäkauden 
ajan.
4. Siirtymäkauden kesto on sama kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan kautta viljelijöille annetun tuen jatkuvuus ja ennakoitavuus ovat 
keskeisiä maatalousalan vakauden kannalta. Kaikkien uuden yhteisen maatalouspolitiikan 
tehokkaaseen täytäntöönpanoon tarvittavien osatekijöiden olisi oltava ajoissa valmiina, ja 
siirtymäkaudeksi olisi määritettävä yksi vuosi. Viljelijöille annetun tuen jatkuvuuden 
varmistamiseksi olisi kuitenkin suositeltavaa mahdollistaa siirtymäkauden jatkaminen 
tarvittaessa. Mahdollisuus siirtymäkauden jatkamiseen olisi sisällytettävä tämän asetuksen 
koko tekstiin.

Tarkistus 70
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 

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 2022 
asti, jos vaarana on, että ne eivät 
taloudellisten resurssien puutteen vuoksi 
voi tehdä uusia oikeudellisia sitoumuksia 
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sitoumuksia asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 mukaisesti.

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 71
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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 
30 päivään syyskuuta 2020 mennessä, 
tässä asetuksessa tarkoitettua 
siirtymäkautta jatketaan 31 päivään 
joulukuuta 2022.

Or. en

Tarkistus 72
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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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 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 
siirtymäkauden vuosijakauman puitteissa.

Or. en

Tarkistus 73
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 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 vuosien 
2021 ja 2022 vuosijakauman puitteissa.

Or. en
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Tarkistus 74
Isabel Carvalhais

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 kahden viikon 
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.

Or. en

Tarkistus 75
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus pidentää maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta tuettuja ohjelmia yksinkertaisen ilmoituksen avulla joutumatta 
pyytämään Euroopan komissio lausuntoa.
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Tarkistus 76
Isabel Carvalhais

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, että ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ajanjakson 
pidentäminen ei ole perusteltua, se 
ilmoittaa siitä jäsenvaltiolle kuuden viikon 
kuluessa toisessa alakohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta. Komissio 
käyttää pidentämispyynnön arvioinnissa 
selkeitä ja puolueettomia perusteita, jotka 
ilmoitetaan jäsenvaltiolle.

Or. en

Tarkistus 77
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Or. en

Tarkistus 78
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová
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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 vuosien 2021 ja 2022 
osalta. Muutoksella on pyrittävä 
säilyttämään 59 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvien 
maaseuturahaston menojen kokonaistaso 
vähintään entisen tasoisena.

Or. en

Tarkistus 79
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 osalta ja, 
jos sovelletaan tämän asetuksen 1 artiklan 
1 kohdan 1 a alakohtaa (uusi), vuoden 
2022 osalta. Muutoksella on pyrittävä 
säilyttämään 59 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvien 
maaseuturahaston menojen kokonaistaso 
vähintään entisen tasoisena.

Or. en

Tarkistus 80
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová
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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 
vahvistettuun vuoden 2021 määrärahaan, 
joka jää käyttämättä.

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 
vahvistettuihin vuosien 2021 ja 2022 
määrärahoihin, jotka jäävät käyttämättä.

Or. en

Tarkistus 81
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
vahvistettuun vuoden 2021 määrärahaan, 
joka jää käyttämättä.

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 
vahvistettuun vuoden 2021 ja, jos 
sovelletaan tämän asetuksen 1 artiklan 
1 kohdan 1 a alakohtaa (uusi), vuoden 
2022 määrärahaan, joka jää käyttämättä.

Or. en

Tarkistus 82
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová
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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 
vuosien 2021 ja 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.

Or. en

Tarkistus 83
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 osalta 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.

Or. en
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Tarkistus 84
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, jotka päättävät käyttää 
tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta, voivat siirtää sen osan 
maaseuturahaston siirtymäkauden 
vuosien määrärahoista, jota ei käytetty 
niiden maaseudun kehittämisohjelmien 
jatkamiseen, ohjelmakauden jäljellä 
olevien vuosien määrärahoihin neuvoston 
asetuksen (EU) .../... [vuosia 2021–2027 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annettu asetus] 
mukaisesti. Tässä tapauksessa tämän 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu määräraha on kyseisen 
jäsenvaltion osalta asetuksen (EU) 
N:o 1305/2013 liitteessä I oleva 
siirtymäkauden vuosiksi vahvistettu 
määrä, josta on vähennetty 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
ilmoitetut määrärahat, jotka koskevat 
jatkettuja ohjelmia. 

Or. en

Tarkistus 85
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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, 

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, 
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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.

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 pituudella.

Or. en

Tarkistus 86
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 
kahdella vuodella.

Or. en

Tarkistus 87
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

3. Niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, 
jotka päättävät pidentää ohjelmakauden 
2014–2020 kestoa tämän asetuksen 
1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, käytetään 
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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.

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 aikana myönnetyn tuen 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 88
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 vuosiksi 
2021 ja 2022 myönnetyn tuen 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 89
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eräiden menolajien tukikelpoisuus vuonna Eräiden menolajien tukikelpoisuus 



AM\1200266FI.docx 53/126 PE648.430v01-00

FI

2021 siirtymäkauden aikana

Or. en

Tarkistus 90
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eräiden menolajien tukikelpoisuus vuonna 
2021

Eräiden menolajien tukikelpoisuus vuosina 
2021 ja 2022

Or. en

Tarkistus 91
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

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

Or. en
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Tarkistus 92
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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

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 vuosien 2021 ja 2022 
määrärahoista maaseuturahaston rahoitusta 
niihin maaseuturahaston tukemiin 
ohjelmiin, joiden osalta jäsenvaltiot 
päättävät pidentää ohjelmakauden 2014–
2020 kestoa tämän asetuksen 1 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, seuraavin 
edellytyksin:

Or. en

Tarkistus 93
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 vuosia 
koskevaan maaseudun 
kehittämisohjelmaan;

Or. en
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Tarkistus 94
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 
vastaaviin vuosien 2021 ja 2022 
maaseudun kehittämisohjelmiin;

Or. en

Tarkistus 95
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
I osasto – II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

II Asetuksen (EU) [YHTEISIÄ 
SÄÄNNÖKSIÄ KOSKEVA UUSI 
ASETUS] 25–28 artiklan soveltaminen 
ohjelmavuoteen 2021

Asetuksen (EU) [YHTEISIÄ 
SÄÄNNÖKSIÄ KOSKEVA UUSI 
ASETUS] 25–28 artiklan soveltaminen 
siirtymäasetuksen ohjelmavuosiin

Or. en

Tarkistus 96
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
I osasto – II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

II Asetuksen (EU) [YHTEISIÄ 
SÄÄNNÖKSIÄ KOSKEVA UUSI 
ASETUS] 25–28 artiklan soveltaminen 
ohjelmavuoteen 2021

Asetuksen (EU) [YHTEISIÄ 
SÄÄNNÖKSIÄ KOSKEVA UUSI 
ASETUS] 25–28 artiklan soveltaminen 
ohjelmavuosiin 2021 ja 2022
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Or. en

Tarkistus 97
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahastosta ohjelmakaudella 
2014–2020 tuettujen ohjelmien tapauksessa 
sekä sellaisten ohjelmien tapauksessa, 
joiden osalta jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
maaseuturahastosta voidaan tukea 
monirahoitteista yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä asetuksen (EU) [YHTEISIÄ 
SÄÄNNÖKSIÄ KOSKEVA UUSI 
ASETUS] 25–28 artiklan mukaisesti.

Maaseuturahastosta ohjelmakaudella 
2014–2020 tuettujen ohjelmien tapauksessa 
sekä sellaisten ohjelmien tapauksessa, 
joiden osalta jäsenvaltiot päättävät pidentää 
ohjelmakauden 2014–2020 kestoa tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
maaseuturahastosta voidaan tukea yksi- tai 
monirahoitteista yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä asetuksen (EU) [YHTEISIÄ 
SÄÄNNÖKSIÄ KOSKEVA UUSI 
ASETUS] 25–28 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 98
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
paikallis- ja alueviranomaiset, 
talouselämän osapuolet ja 
työmarkkinaosapuolet, erityisesti Leader-
ohjelmien puitteissa toimivat paikalliset 
toimintaryhmät, osallistetaan 
päätöksentekoprosessiin valittaessa 
ohjelmia, joiden osalta kautta 2014–2020 
olisi jatkettava.

Or. en
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Tarkistus 99
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijöille ennen 1 päivää 
tammikuuta 2020 jaettuja tukioikeuksia 
pidetään laillisina ja sääntöjenmukaisina 
1 päivästä tammikuuta 2021. Kyseisten 
laillisina ja säätöjenmukaisina pidettävien 
oikeuksien arvo on kalenterivuoden 2020 
arvo, joka on voimassa 31 päivänä 
joulukuuta 2020. Tämä ei vaikuta asiaa 
koskeviin unionin lainsäädännön 
artikloihin, jotka koskevat tukioikeuksien 
arvoa kalenterivuonna 2021 ja sen jälkeen, 
eikä erityisesti asetuksen (EU) N:o 
1307/2013 22 artiklan 5 kohtaan ja 
25 artiklan 12 kohtaan.

1. Viljelijöille ennen 1 päivää 
tammikuuta 2020 jaettuja tukioikeuksia 
pidetään laillisina ja sääntöjenmukaisina 
1 päivästä tammikuuta 2021, ja kyseiset 
laillisina ja säätöjenmukaisina pidettävät 
oikeudet ja niiden määrä ovat samat kuin 
kalenterivuoden 2020 arvo ja määrä, jotka 
ovat voimassa 31 päivänä joulukuuta 2020. 
Tämä ei vaikuta asiaa koskeviin unionin 
lainsäädännön artikloihin, jotka koskevat 
tukioikeuksien arvoa kalenterivuonna 2021 
ja sen jälkeen, eikä erityisesti asetuksen 
(EU) N:o 1307/2013 22 artiklan 5 kohtaan 
ja 25 artiklan 12 kohtaan.

Or. it

Perustelu

Asetuksen, jossa säädetään siirtymäjärjestelyistä, on perustuttava nykyisiin sääntöihin ja 
tukioikeuksiin, joiden määrä on yhtä suuri kuin nykyisten. Määrien erittelyllä voidaan 
suojella sen tuen todellista arvoa, jonka EU kohdentaa viljelijöille YMP:ssa vahvistettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 100
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

1. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1698/200519 23, 39 ja 43 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden nojalla 
tehdyistä oikeudellista sitoumuksista 
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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:

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 ja, jos 
sovelletaan tämän asetuksen 1 artiklan 
1 kohdan 1 a alakohtaa (uusi), 
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).

Or. en

Tarkistus 101
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 
koskevassa YMP:n strategiasuunnitelmassa

Or. en

Tarkistus 102
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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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 artiklan 
1 kohdan 1 a alakohtaa (uusi), vuosia 
2023–2027 koskevassa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa asetuksen (EU) 
[YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 
mukaisesti, ja ne noudattavat asetusta (EU) 
[horisontaaliasetus];

Or. en

Tarkistus 103
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös 
oikeudellisiin sitoumuksiin, jotka on 
annettu tuensaajille asetuksessa (EY) N:o 
1257/1999 säädettyjen vastaavien 
toimenpiteiden yhteydessä ja jotka saavat 
tukea asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
nojalla.

Or. en

Tarkistus 104
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale



PE648.430v01-00 60/126 AM\1200266FI.docx

FI

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 16, 
22, 27, 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, 15, 17 ja 18 artiklan, 
19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan, 
20 artiklan, 23–26 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:

Or. en

Tarkistus 105
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

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 
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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:

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 artiklan 
1 kohdan 1 a alakohtaa (uusi), 
ohjelmakaudella 2023–2027 seuraavin 
edellytyksin:

Or. en

Tarkistus 106
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 
koskevassa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa;

Or. en

Tarkistus 107
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta
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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 artiklan 
1 kohdan 1 a alakohta (uusi), vuosia 
2023–2027 koskevassa YMP:n 
strategiasuunnitelmassa asetuksen (EU) 
[YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 
mukaisesti, ja ne noudattavat asetusta (EU) 
[horisontaaliasetus];

Or. en

Tarkistus 108
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sovelletaan YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettua 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaista 
vastaavan tukitoimen maaseuturahaston 
rahoitusosuutta;

(b) sovelletaan YMP:n 
strategiasuunnitelmassa vahvistettua 
vastaavan tukitoimen maaseuturahaston 
rahoitusosuutta;

Or. en

Tarkistus 109
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

1. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
29 artiklassa tarkoitettuja oliiviöljyn ja 
syötäväksi tarkoitettujen oliivien alaa 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 110
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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 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 

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 väliseksi ajaksi, jatketaan, ja 
ne päättyvät 31 päivänä joulukuuta 2022. 
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 



PE648.430v01-00 64/126 AM\1200266FI.docx

FI

pidennyksen huomioon ottamiseksi. 
Muutetut toimintaohjelmat on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020.

pidennyksen huomioon ottamiseksi. 
Muutetut toimintaohjelmat on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020.

Or. en

Tarkistus 111
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
voimassa 31 päivän joulukuuta 2021 
jälkeen, on viimeistään 15 päivänä 
syyskuuta 2021 esitettävä kyseiselle 
jäsenvaltiolle pyyntö, että sen 
toimintaohjelma

Hedelmä- ja vihannesalan hyväksytty 
tuottajaorganisaatio, jolla on asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 33 artiklassa 
tarkoitettu jäsenvaltion hyväksymä 
toimintaohjelma, jonka on määrä olla 
voimassa siirtymäkauden päättymisen 
jälkeen, voi esittää kyseiselle jäsenvaltiolle 
pyynnön, että sen toimintaohjelma

Or. en

Tarkistus 112
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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

Komission teksti Tarkistus

(b) korvataan uudella 
toimintaohjelmalla, joka on hyväksytty 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaisesti.

(b) korvataan uudella 
toimintaohjelmalla, joka on hyväksytty 
asetuksen (EU) [YMP:n 
strategiasuunnitelma -asetus] mukaisesti; 
tai
(b a) jatkaa toimintaansa sen 
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päättymiseen saakka sen 
hyväksymispäivänä voimassa olleiden 
säännösten perusteella sovellettavin 
edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 113
Isabel Carvalhais

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 
kyseisen asetuksen asiaankuuluvia 
säännöksiä siihen asti, kun 
toimintaohjelma päättyy.
Tällaisia toimintaohjelmia ei kuitenkaan 
saa pidentää niiden alkuperäistä 
hyväksyttyä kestoa pidemmäksi aikaa.

Or. en

Perustelu

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioilla, joiden toimintaohjelma ulottuu yli 
siirtymäkauden päättymisen, olisi oltava mahdollisuus säilyttää ohjelma, sellaisena kuin se on 
hyväksytty, sen loppuun saakka.

Tarkistus 114
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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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 viimeistään 15 päivänä 
syyskuuta 2021, sen asetuksella (EU) N:o 
1308/2013 hyväksytyn toimintaohjelman 
voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 
2021 tai, jos sovelletaan tämän asetuksen 
1 artiklan 1 kohdan 1 a alakohtaa (uusi), 
31 päivänä joulukuuta 2022.

Or. en

Tarkistus 115
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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.

Or. en

Tarkistus 116
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
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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 31 päivän joulukuuta 2022 
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.

Or. en

Tarkistus 117
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 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 tämä 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan 
1 a alakohtaa, ennen 1 päivää elokuuta 
2023 toteutettuihin toimiin, mainitun 
asetuksen 55 artiklassa tarkoitetussa 
tukijärjestelmässä.

Or. en
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Tarkistus 118
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 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 31 päivän 
joulukuuta 2022 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.

Or. en

Tarkistus 119
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kappale

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 

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 jälkeenkin 
sellaisiin toteutuneisiin menoihin ja 
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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.

suoritettuihin maksuihin, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti 
kyseisen päivämäärän jälkeen 
toteutettuihin toimiin, tämän artiklan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettujen tukijärjestelmien 
ja tapauksen mukaan tämän artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen 
toimintaohjelmien päättymiseen saakka.

Or. en

Perustelu

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioilla, joiden toimintaohjelma ulottuu yli 
siirtymäkauden päättymisen, olisi oltava mahdollisuus säilyttää ohjelma, sellaisena kuin se on 
hyväksytty, sen loppuun saakka.

Tarkistus 120
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kappale

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.

Or. en
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Tarkistus 121
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kappale

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 31 päivän joulukuuta 2022 
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.

Or. en

Tarkistus 122
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Rahoitussäännökset

Liitteissä I ja II vahvistetut määrärahat 
määritetään siten, että jäsenvaltioiden 
väliset suorien tukien suuret erot, jotka 
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estävät ilmastoon ja ympäristöön liittyvät 
viljelijöiden kestävyysaloitteet ja 
vääristävät reilua kilpailua Euroopan 
unionissa, tasataan mahdollisimman 
pian;

Or. en

Tarkistus 123
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään 17 a artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
6 a. Jäsenvaltiot voivat edelleen tehdä 
tuensaajiin liittyviä uusia oikeudellisia 
sitoumuksia siirtymäkauden aikana. 
Ennen vuotta 2021 jätetyt 
tukihakemukset, joita ei ole hyväksytty 
tämän toimenpiteen määrärahojen 
puuttumisen vuoksi kyseisessä 
ohjelmassa, ovat edelleen tukikelpoisia 
siirtymäkauden aikana.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 124
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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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.

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

Or. en

Tarkistus 125
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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, 
siirtymäkauden alusta alkaen pidennys saa 
olla enintään vuoden pituinen. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä vuodesta 

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

2021 alkaen maaseudun 
kehittämisohjelmissaan yhden vuoden 
kestoaika uusille sitoumuksille, jotka ovat 
välitöntä seurausta ensimmäisellä kaudella 
toteutetusta sitoumuksesta.;

Or. it

Perustelu

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

Tarkistus 126
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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

Or. en
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Tarkistus 127
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

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

Or. en

Tarkistus 128
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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 sitoumusten 

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 
määritettävä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan yhdestä 
seitsemään vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
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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;

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

Or. it

Perustelu

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

Tarkistus 129
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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

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

Tarkistus 130
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

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

Nykyinen teksti Tarkistus

(3 a) Korvataan 31 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:

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

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

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, kun asteittain 
alenevat tuet alkavat vasta vuonna 2019, 

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

nämä tuet ovat alussa enintään 
80 prosenttia ohjelmakaudella 2014–2020 
vahvistetusta keskituesta. Tuen taso on 
vahvistettava siten, että vuoden 2020 
lopputaso on puolet lähtötasosta. 
Jäsenvaltiot voivat jatkaa tukea tällä 
tasolla asetuksessa (EU) .../... 
[siirtymäasetus] tarkoitetun 
siirtymäkauden ajan. Kun aluemäärittely 
saadaan päätökseen, edelleen 
tukikelpoisina säilyvien alueiden 
tuensaajat saavat tämän toimenpiteen 
mukaista täyttä tukea.”

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

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

Or. en

(31 artikla – 5 kohta)

Perustelu

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

Tarkistus 131
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 alkaen tehtävien uusien 
sitoumusten osalta jäsenvaltioiden on 

Jos jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
vuotuisesta uusimisesta ensimmäisen 
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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.

alakohdan mukaisen ensimmäisen kauden 
päätyttyä, siirtymäkauden alusta alkaen 
uusiminen voidaan tehdä enintään 
siirtymäkauden ajaksi.

Or. en

Tarkistus 132
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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 yhdestä 
seitsemään vuoteen kestävä ajanjakso. Jos 
jäsenvaltiot säätävät sitoumusten 
vuotuisesta uusimisesta ensimmäisen 
alakohdan mukaisen ensimmäisen kauden 
päätyttyä, vuodesta 2021 alkaen uusiminen 
voidaan tehdä enintään vuodeksi 
kerrallaan.

Or. it

Perustelu

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

Tarkistus 133
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1305/2013
51 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lisätään 51 artiklaan 2 kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
2 a. Vuoden 2021 siirtymäkaudella 
jäsenvaltiot voivat rahoittaa 
maataloustukirahaston ohjelmakauden 
2021–2027 toimenpiteiden 
täytäntöönpanoon liittyviä toimia 
maaseuturahaston ohjelmakauden 
2014-2020 teknisestä avusta.

Or. en

Tarkistus 134
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
58 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (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 
rajoittamatta 5, 6 ja 7 kohdan soveltamista.

Tämän asetuksen nojalla maaseudun 
kehittämiseen myönnettävän unionin tuen 
kokonaismäärä 1 päivän tammikuuta 2021 
ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisellä 
ajanjaksolla ja, jos sovelletaan tämän 
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan 
1 a alakohtaa (uusi), 1 päivän 
tammikuuta 2022 ja 31 päivän joulukuuta 
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.

Or. en
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Tarkistus 135
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1305/2013
58 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (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 
rajoittamatta 5, 6 ja 7 kohdan soveltamista.

Tämän asetuksen nojalla maaseudun 
kehittämiseen myönnettävän unionin tuen 
kokonaismäärä siirtymäkaudella on 
enintään X euroa käypinä hintoina vuosia 
2021–2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 5, 6 ja 7 kohdan 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin 14. marraskuuta 2018 antamassa päätöslauselmassa monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 
parlamentti totesi, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus vuosia 2021–2027 koskevassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi säilytettävä reaalisesti vuosien 2014–2020 
määrärahojen tasolla ja että talousarvioon olisi lisättävä maatalousalan varauksen 
alkuperäinen määrä. Tässä asetuksessa esitettyjen määrien olisi oltava vuosia 2021–2027 
koskevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä saavutetun, parlamentin hyväksymän 
yhteisymmärryksen mukaiset.

Tarkistus 136
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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

kehittämiseen myönnettävän unionin tuen 
kokonaismäärä 1 päivän tammikuuta 2021 
ja 31 päivän joulukuuta 2022 välisellä 
ajanjaksolla on enintään 11 258 707 816 
euroa käypinä hintoina vuosia 2021–2027 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 5, 6 ja 7 kohdan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 137
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 138
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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, 5. Niiden ohjelmien tapauksessa, 
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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.

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

Or. en

Tarkistus 139
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

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.

Or. en

Tarkistus 140
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Kalenterivuotta 2021 koskevat ilmoitukset Siirtymäkauden aikaisia kalenterivuosia 
koskevat ilmoitukset

Or. en
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Tarkistus 141
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 142
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

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 
siirtymäasetuksessa tarkoitetun 
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tai korotettava lineaarisesti kaikkien 
tukioikeuksien arvoa ja/tai vähennettävä tai 
korotettava kansallista varantoa tai 
alueellisia varantoja tämän artiklan 
4 kohdan noudattamisen varmistamiseksi.

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.

Or. en

Tarkistus 143
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
kalenterivuoden 2021 osalta ilmoitettava 2 
ja 3 kohdassa tarkoitetut päätökset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2020.

Niiden jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
1 kohdan ensimmäistä alakohtaa, on 
siirtymäkauden jokaisen kalenterivuoden 
osalta ilmoitettava 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetut päätökset komissiolle 
viimeistään edeltävän vuoden 1 päivänä 
elokuuta.

Or. en

Tarkistus 144
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

Jäsenvaltiot, jotka ovat käyttäneet tämän 
artiklan 4 kohdassa säädettyä poikkeusta, 
voivat päättää 22 artiklan 5 kohdassa 
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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:

tarkoitetun mukautuksen jälkeen, että 
viljelijöillä 31 päivänä joulukuuta 2019 ja, 
jos sovelletaan tämän asetuksen 1 artiklan 
1 kohdan 1 a alakohtaa (uusi), 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 artiklan 1 kohdan 1 a alakohtaa, 
vuoden 2021 kansallinen tai alueellinen 
yksikköarvo, korotetaan kohti vastaavan 
vuoden kansallista tai alueellista 
yksikköarvoa. Arvoa on korotettava 
seuraavin edellytyksin:

Or. en

Tarkistus 145
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 6 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 
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.

b) kaikkia niitä omistettuja tai 
vuokrattuja tukioikeuksia tai osaa niistä, 
jotka ovat viljelijöillä 31 päivänä 
joulukuuta 2019 ja, jos sovelletaan 
1 artiklan 1 kohdan 1 a alakohtaa, 
31 päivänä joulukuuta 2020 ja joiden arvo 
on siirtymäkautta 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 
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vahvistaminen.

Or. en

Tarkistus 146
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 6 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.

Or. en

Tarkistus 147
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot, jotka 
ovat käyttäneet 4 kohdassa säädettyä 

Poistetaan.
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poikkeusta, voivat päättää säilyttää 
kyseisen kohdan mukaisesti lasketun 
tukioikeuksien arvon, jollei 22 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetusta mukautuksesta 
muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 148
Mathilde Androuët

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat päättää keskeyttää 
osittain tai kokonaan sellaisten 
kansainvälisten vapaakauppasopimusten 
soveltamisen, jotka vaikuttaisivat 
tuloksiin, joiden perusteella unionin 
kauden 2014–2020 rahoitus on 
hyväksytty.

Or. fr

Tarkistus 149
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

12. Jäsenvaltiot voivat siirtymäkauden 
kalenterivuosien osalta päättää jatkaa 
sisäistä yhdenmukaistamista soveltamalla 
11 kohtaa kyseiseen vuoteen.

Or. en
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Tarkistus 150
Manolis Kefalogiannis

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

Komission teksti Tarkistus

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

12. Jäsenvaltiot voivat siirtymäkauden 
kalenterivuosien osalta päättää jatkaa 
sisäistä yhdenmukaistamista soveltamalla 
11 kohtaa kyseiseen vuoteen.

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä; jos 
tarkistus hyväksytään, vastaavat muutokset 
on tehtävä koko tekstiin.)

Or. en

(Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 25 artiklan 12 kohta.)

Perustelu

Tarkistus antaa mahdollisuuden pidentää siirtymäasetuksen soveltamisaika kahteen vuoteen 
siinä tapauksessa, että YMP:n uudistusta ei hyväksytä ajoissa.

Tarkistus 151
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lisätään 29 artiklan jälkeen 
artikla seuraavasti:

29 a artikla
Jos sovelletaan tämän asetuksen 
1 artiklan 1 kohdan 1 a alakohtaa, 
vuoden 2022 osalta mahdolliset tämän 
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asetuksen 25 artiklan 12 kohdassa 
tarkoitetut päätökset viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2021.

Or. en

Tarkistus 152
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 tämän asetuksen 
1 artiklan 1 kohdan 1 a alakohtaa, 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 tämän asetuksen 1 artiklan 
1 kohdan 1 a alakohtaa, kun kyseessä on 
jako varannosta vuonna 2022, tämän 
kohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta.

Or. en

Tarkistus 153
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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

(10 a) Muutetaan 37 artikla seuraavasti:
(a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

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

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

Or. en

Tarkistus 154
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

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

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lisätään 37 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
Jäsenvaltiot, jotka myöntävät 
siirtymäkauden kansallista tukea vuonna 
2020, voivat jatkaa sen myöntämistä 
asetuksen (EU) .../... [siirtymäasetus] -
1 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden 
aikana ja uuden YMP-asetuksen 
voimaantulon jälkeen. Jäsenvaltiot voivat 
mukauttaa yksittäisten alojen 
määrärahoja, muuttaa aloja ja muuttaa 
yksittäisen tuen myöntämisen edellytyksiä. 
(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä; jos 
tarkistus hyväksytään, vastaavat muutokset 
on tehtävä koko tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 155
Stéphane Bijoux, Elsi Katainen, Mauri Pekkarinen, Daniel Buda
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1307/2013
37 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lisätään 37 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
Jäsenvaltiot, jotka myöntävät 
siirtymäkauden kansallista tukea vuonna 
2020, voivat jatkaa sen myöntämistä 
asetuksen (EU) .../... [siirtymäasetus] -
1 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden 
päättymiseen saakka.

Or. en

Perustelu

Tukien poistaminen kerralla vaikuttaisi erittäin kielteisesti moniin herkkiin aloihin. Maksuja 
jatkamalla viljelijöille voidaan tarjota vakautta, ennakoitavuutta ja mahdollisuus toiminnan 
suunnitteluun. Jatkaminen noudattaisi periaatetta, että nykyisten sääntöjen soveltamista 
jatketaan siirtymäkauden ajan, ja antaisi asianomaisille aloille aikaa mukautua.

Tarkistus 156
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

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

Nykyinen teksti Tarkistus

(b) korvataan 4 kohdan viimeinen 
luetelmakohta seuraavasti:

– 50 prosenttia vuonna 2020. ”– 50 prosenttia vuosina 2020 ja 
2021.”

Or. en
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Tarkistus 157
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

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

Komission teksti Tarkistus

Lisätään seuraavat luetelmakohdat 37 
artiklan 4 kohtaan:
– 50 prosenttia vuonna 2021
– 50 prosenttia vuonna 2022, 
tarvittaessa.

Or. ro

Tarkistus 158
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

– Bulgaria: 649,45 euroa – Bulgaria: XXX euroa

Or. en

Tarkistus 159
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

– Kreikka: 234,18 euroa – Kreikka: XXX euroa

Or. en

Tarkistus 160
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

– Espanja: 362,15 euroa – Espanja: XXX euroa

Or. en

Tarkistus 161
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

– Portugali: 228,00 euroa. – Portugali: XXX euroa.

Or. en

Tarkistus 162
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Tarkistus 163
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 164
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

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

Or. en

Tarkistus 165
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Tarkistus 166
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 167
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Tarkistus 168
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 169
Isabel Carvalhais
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EU) N:o 1307/2013
58 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Tarkistus 170
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Jos sovelletaan tämän asetuksen 
1 artiklan 1 kohdan 1 a alakohtaa (uusi), 
lajikohtaisen tuen määrä tukikelpoiselle 
viljelyalalle hehtaaria kohden lasketaan 
vuodeksi 2022 kertomalla 2 kohdassa 
vahvistetut satotasot seuraavilla 
viitemäärillä:

– Bulgaria: XXX euroa
– Kreikka: XXX euroa
– Espanja: XXX euroa
– Portugali: XXX euroa.

Or. en



PE648.430v01-00 98/126 AM\1200266FI.docx

FI

Tarkistus 171
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a) 11 098 000 euroa Kreikan osalta; a) XXX euroa Kreikan osalta;

Or. en

Tarkistus 172
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b) 576 000 euroa Ranskan osalta; b) XXX euroa Ranskan osalta;

Or. en

Tarkistus 173
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c) 35 991 000 euroa Italian osalta. c) XXX euroa Italian osalta.
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Or. en

Tarkistus 174
Isabel Carvalhais

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) X euroa Kreikan osalta;

Or. en

Perustelu

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Tarkistus 175
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 176
Bronis Ropė
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 177
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Tarkistus 178
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

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

Or. en

Tarkistus 179
Isabel Carvalhais

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.

Or. en

Perustelu

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Tarkistus 180
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Jos sovelletaan tämän asetuksen 
1 artiklan 1 kohdan 1 a alakohtaa (uusi), 
edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
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toimintaohjelmiin maksettava unionin 
rahoitus on vuonna 2022
a) XXX euroa Kreikan osalta;
b) XXX euroa Ranskan osalta; 
c) XXX euroa Italian osalta.

Or. en

Tarkistus 181
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 182
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 183
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Tarkistus 184
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 58 artiklaan 2 kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
2 a. Jos sovelletaan tämän asetuksen 
1 artiklan 1 kohdan 1 a alakohtaa, 
unionin rahoitus 1 kohdassa säädettyyn 
tuottajaorganisaatioille maksettavaan 
tukeen on Saksan osalta XXX euroa 
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vuonna 2022.

Or. en

Tarkistus 185
Stéphane Bijoux, Elsi Katainen, Mauri Pekkarinen, Daniel Buda

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) .../... 
[siirtymäasetus] -1 artiklassa säädetyn 
siirtymäkauden aikana edelleen myöntää 
tuottajille tämän artiklan perusteella 
kansallisia tukia, joita se myönsi 
vuonna 2020.

Or. en

Perustelu

Yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen 214 artiklan mukaan Suomi voi komission 
luvalla myöntää kansallista tukea tietyille aloille. Tarkistuksella pyritään varmistamaan tuen 
jatkuminen siirtymäkauden aikana, koska tukien äkillinen poistaminen vaikuttaisi erittäin 
kielteisesti moniin herkkiin aloihin. Maksujen jatkaminen toisi viljelijöille vakautta ja 
ennakoitavuutta. Jatkaminen noudattaisi periaatetta, että nykyisten sääntöjen soveltamista 
jatketaan siirtymäkauden ajan, ja antaisi asianomaisille aloille aikaa mukautua.

Tarkistus 186
Stéphane Bijoux

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

Lisätään artikla seuraavasti:
22 a artikla 

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

Or. fr

Perustelu

Syrjäisimpien alueiden erityisen järjestäytymisen ja niiden maatalousalan haavoittuvuuden 
vuoksi on tärkeää säätää syrjäisimpien alueiden toimialakohtaisia organisaatioita koskevista 
erityistoimenpiteistä SEUT -sopimuksen 349 artiklan perusteella.

Tarkistus 187
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 267 580 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: XXX euroa,

Or. en

Tarkistus 188
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 267 580 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 278 410 000 euroa,

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 189
Stéphane Bijoux

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

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 267 580 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 278 410 000 euroa,

Or. fr

Perustelu

Olisi palattava POSEI -asetuksen nykyiselle tasolle.

Tarkistus 190
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 102 080 000 
euroa,

– Azorit ja Madeira: XXX euroa,

Or. en

Tarkistus 191
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 102 080 000 
euroa,

– Azorit ja Madeira: 106 210 000 
euroa,

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 192
Stéphane Bijoux

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

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 102 080 000 
euroa,

– Azorit ja Madeira: 106 210 000 
euroa,

Or. fr

Perustelu

Olisi palattava POSEI -asetuksen nykyiselle tasolle.

Tarkistus 193
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

– Kanariansaaret: 257 970 000 euroa. – Kanariansaaret: XXX euroa.

Or. en

Tarkistus 194
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 195
Stéphane Bijoux

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

Olisi palattava POSEI -asetuksen nykyiselle tasolle.
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Tarkistus 196
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 25 900 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: XXX euroa,

Or. en

Tarkistus 197
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 25 900 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 35 000 000 euroa,

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 198
Stéphane Bijoux

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

Komission teksti Tarkistus

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 25 900 000 euroa,

– Ranskan merentakaiset 
departementit: 35 000 000 euroa,

Or. fr

Perustelu

RSA:n enimmäismäärää olisi korotettava Ranskan merentakaisten departementtien 
tuotantoennusteiden vuoksi.

Tarkistus 199
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 20 400 000 
euroa,

– Azorit ja Madeira: XXX euroa,

Or. en

Tarkistus 200
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 20 400 000 
euroa,

– Azorit ja Madeira: 21 200 000 
euroa,

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pidetään voimassa erityisten hankintajärjestelmien nykyiset rahoituksen 
enimmäismäärät.

Tarkistus 201
Stéphane Bijoux

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

Komission teksti Tarkistus

– Azorit ja Madeira: 20 400 000 
euroa,

– Azorit ja Madeira: 21 200 000 
euroa,

Or. fr

Perustelu

RSA:n enimmäismäärän osalta olisi palattava nykyiselle tasolle.

Tarkistus 202
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

– Kanariansaaret: 69 900 000 euroa. – Kanariansaaret: XXX euroa.

Or. en

Tarkistus 203
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pidetään voimassa erityisten hankintajärjestelmien nykyiset rahoituksen 
enimmäismäärät.

Tarkistus 204
Stéphane Bijoux

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

RSA:n enimmäismäärän osalta olisi palattava nykyiselle tasolle.

Tarkistus 205
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

2. Unioni rahoittaa III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä enintään 

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

Or. en

Tarkistus 206
Manolis Kefalogiannis

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä; jos 
tarkistus hyväksytään, vastaavat muutokset 
on tehtävä koko tekstiin.)

Or. en

(Asetus (EU) N:o 229/2013)

Perustelu

Euroopan parlamentin monivuotista rahoituskehystä koskevan kannan mukaisesti.

Tarkistus 207
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Unioni rahoittaa III ja IV luvussa 
säädettyjä toimenpiteitä enintään 
23,93 miljoonalla eurolla vuodessa.

Or. en



AM\1200266FI.docx 115/126 PE648.430v01-00

FI

Perustelu

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

Tarkistus 208
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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.”

Or. en

Tarkistus 209
Manolis Kefalogiannis

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä; jos 
tarkistus hyväksytään, vastaavat muutokset 
on tehtävä koko tekstiin.)

Or. en

(Asetus (EU) N:o 229/2013)
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Perustelu

Euroopan parlamentin monivuotista rahoituskehystä koskevan kannan mukaisesti.

Tarkistus 210
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä III luvussa tarkoitetun 
erityisen hankintajärjestelmän 
rahoittamiseen kohdistettava 
enimmäismäärä on 7,11 miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pidetään voimassa erityisten hankintajärjestelmien nykyiset rahoituksen 
enimmäismäärät.

Tarkistus 211
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
(siirtymäasetuksessa tarkoitetun kauden 
alkuvaiheessa)

Or. en
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Tarkistus 212
Isabel Carvalhais

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

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 
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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 

Or. en

Perustelu

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Tarkistus 213
Bronis Ropė

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

Komission teksti Tarkistus

2021 Siirtymäkausi (vuosittain)
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 
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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 

Or. en

Tarkistus 214
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

2021 2021

485 604 X 
773 772 X 
838 844 X 
846 125 X 
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4 823 108 X 
167 722 X 

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

344 340 X 
3 560 186 X 

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

1 219 770 X 
4 507 X 

703 870 X 
664 820 X 

2 972 978 X 
584 650 X 

1 856 173 X 
129 053 X 
383 806 X 
506 000 X 
672 761 X 

Or. en

Perustelu

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.
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Tarkistus 215
Bronis Ropė

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

Komission teksti Tarkistus

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

4 823 108 X 
167 722 X 

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

344 340 X 
3 560 186 X 

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

1 219 770 X 
4 507 X 

703 870 X 
664 820 X 

2 972 978 X 
584 650 X 

1 856 173 X 
129 053 X 
383 806 X 
506 000 X 
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672 761 X 

Or. en

Tarkistus 216
Isabel Carvalhais

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

Komission teksti Tarkistus

2021 2021

485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X



AM\1200266FI.docx 123/126 PE648.430v01-00

FI

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
506,0 X
672,8 X

Or. en

Perustelu

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Tarkistus 217
Bronis Ropė

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

Komission teksti Tarkistus

2021 Siirtymäkausi (vuosittain)
485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
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3 560,2 X
46,8 X

299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
506,0 X
672,8 X

Or. en

Tarkistus 218
Isabel Carvalhais

Ehdotus asetukseksi
Liite III
Asetus (EU) N:o XXXX/2013
Liite VI – taulukko – 6 sarake

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 lähtien Vuodesta 2021 lähtien
25 721 X
4 954 X

37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X
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323 883 X
4 465 X

43 X
– X

27 970 X
– X

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

– X

Or. en

Perustelu

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Tarkistus 219
Bronis Ropė

Ehdotus asetukseksi
Liite III
Asetus (EU) N:o XXXX/2013
Liite VI – taulukko – 6 sarake

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2021 lähtien Vuodesta 2021 lähtien
25 721 X
4 954 X

37 381 X
23 030 X
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202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
– X

27 970 X
– X

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

– X

Or. en


