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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

50. katsoo, että tarvitaan paremmin eri 

maatalousjärjestelmiin ja erityisesti pieniin 

ja keskisuuriin perheviljelmiin ja nuorille 

viljelijöille kohdennettua tukea, jotta 

vahvistetaan alueellisia talouksia 

taloudellisesti, ympäristön kannalta ja 

sosiaalisesti tuottavan maatalousalan 

avulla; katsoo, että tämä voidaan toteuttaa 

jakamalla tuki uudelleen niin, että tilojen 

ensimmäisiin hehtaareihin sovelletaan 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

toteaa, että hehtaarimäärä olisi määritettävä 

jäsenvaltioissa tilojen keskikoon 

perusteella, jotta otetaan huomioon tilojen 

vaihtelevat koot eri puolilla EU:ta; 

painottaa, että suurempia tiloja koskevaa 

tukea olisi pienennettävä mittakaavaedut 

huomioon ottaen siten, että EU:ssa 

päätetään pakollisesta tukikatosta ja 

sovelletaan joustavuuskriteerejä, jotta 

voidaan ottaa huomioon tilojen ja 

osuuskuntien valmiudet tarjota vakaita 

työpaikkoja, joiden ansiosta ihmiset jäävät 

50. katsoo, että tarvitaan paremmin eri 

maatalousjärjestelmiin ja erityisesti pieniin 

ja keskisuuriin perheviljelmiin ja nuorille 

viljelijöille kohdennettua tukea, jotta 

vahvistetaan alueellisia talouksia 

taloudellisesti, ympäristön kannalta ja 

sosiaalisesti tuottavan maatalousalan 

avulla; katsoo, että tämä voidaan toteuttaa 

joko jakamalla tuki uudelleen niin, että 

tilojen ensimmäisiin hehtaareihin 

sovelletaan entistä korkeampaa pakollista 

tukiastetta; toteaa, että hehtaarimäärä olisi 

määritettävä jäsenvaltioissa tilojen 

keskikoon perusteella, jotta otetaan 

huomioon tilojen vaihtelevat koot eri 

puolilla EU:ta, tai mittakaavaedut 

huomioon ottaen siten, että EU:ssa 

päätetään pakollisesta tukikatosta tai 

tukien asteittaisesta alenemisesta ja 

sovelletaan joustavuuskriteerejä, jotta 

voidaan ottaa huomioon tilojen ja 

osuuskuntien valmiudet tarjota vakaita 

työpaikkoja, joiden ansiosta ihmiset jäävät 
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maaseutualueille; katsoo, että tukikaton ja 

tukien pienentämisen seurauksena 

käytettävissä olevat varat olisi säilytettävä 

siinä jäsenvaltiossa tai sillä alueella, jolta 

ne ovat peräisin;  

maaseutualueille; katsoo, että tukikaton ja 

tukien asteittaisen alenemisen seurauksena 

käytettävissä olevat varat olisi säilytettävä 

siinä jäsenvaltiossa tai sillä alueella, jolta 

ne ovat peräisin; 

Or. en 

 

 


