
AM\727226FI.doc PE407.776v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

2008/0103(CNS)

1.9.2008

TARKISTUKSET
133 - 242

Mietintöluonnos
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE407.775v01-00)

viljelijöille yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti maksettavien suorien 
tukien järjestelmää koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä

Ehdotus asetukseksi
(KOM(2008)306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))



PE407.776v01-00 2/93 AM\727226FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\727226FI.doc 3/93 PE407.776v01-00

FI

Tarkistus 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 
ja 37 artiklan sekä 299 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
2 artiklan, 3 artiklan 2 kohdan, 
34 artiklan 2 kohdan, 36, 37 ja 82 artiklan
sekä 299 artiklan 2 kohdan,

Or. pl

Perustelu

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Tarkistus 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a viite

Komission teksti Tarkistus

katsoo, että Tšekin tasavallan, Viron, 
Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, 
Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian 
liittymisasiakirjan sekä Bulgarian ja 
Romanian liittymisasiakirjan huomioon 
ottaen voidaan todeta, että alennettujen 
maataloustukien myöntäminen uusille 



PE407.776v01-00 4/93 AM\727226FI.doc

FI

jäsenvaltioille ei siirtymävaiheiden 
päätyttyä ole enää perusteltua.

Or. pl

Perustelu

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Tarkistus 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Yhteisen maatalouspolitiikan suoria 
tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) 
N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) 
N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) 
N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) 
N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, 
(ETY) N:o 2358/71, (EY) N:o 1254/1999 
ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 
29 päivänä syyskuuta 2003 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset 
osoittavat, että tukijärjestelmän eräitä osia 
on tarpeen mukauttaa. Erityisesti olisi 
laajennettava suorien tukien irrottamista 
tuotannosta ja yksinkertaistettava 
tilatukijärjestelmän toimintaa. Todettakoon 
myös, että asetusta (EY) N:o 1782/2003 on 
sen voimaantulon jälkeen muutettu 
huomattavasti. Tämän vuoksi ja selkeyden 
parantamiseksi se olisi kumottava ja 
korvattava uudella asetuksella.

(1) Yhteisen maatalouspolitiikan suoria 
tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) 
N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) 
N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) 
N:o1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) 
N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, 
(ETY) N:o 2358/71, (EY) N:o 1254/1999 
ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 
29 päivänä syyskuuta 2003 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset 
osoittavat, että tukijärjestelmän eräitä osia 
on tarpeen mukauttaa. Erityisesti voitaisiin 
laajentaa suorien tukien irrottamista 
tuotannosta ja yksinkertaistettava 
tilatukijärjestelmän toimintaa. Todettakoon 
myös, että asetusta (EY) N:o 1782/2003 on 
sen voimaantulon jälkeen muutettu 
huomattavasti. Tämän vuoksi ja selkeyden 
parantamiseksi se olisi kumottava ja 
korvattava uudella asetuksella.

Or. es
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Tarkistus 136
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tosiasiat osoittavat yhteisen 
maatalouspolitiikan epäonnistuneen sekä 
sen, että tarvitaan maatalouspolitiikka, 
joka perustuisi suvereniteettioikeutta ja 
oikeutta elintarviketurvaan koskevaan 
periaatteeseen ja joka noudattaisi 
seuraavia päälinjoja: tuottavien 
maanviljelijöiden tukeminen; 
omistajuuden keskittymiseen 
suuryritysten käsiin, tuotannon 
alueelliseen keskittymiseen, joidenkin 
alueiden jäämiseen tuotantoalan 
ulkopuolelle sekä pienten ja keskisuurten 
tilojen nopeutuvaan häviämiseen 
johtavan tuottavuuden tavoittelun 
rajoittaminen; maaseudun rappeutumisen 
sekä monien alueiden autioitumisen 
pysäyttäminen; tuotantoaloja kulutuksen 
vaihtelun vuoksi vaivaavan epävakauden 
torjuminen sellaisten kolmansien maiden, 
jotka ovat suurelta osin 
maatalousvaltaisia, maataloutta 
raskauttavien tekijöiden purkamiseksi.

Or. pt

Perustelu

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Tarkistus 137
Willem Schuth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Maatalousalan byrokratian 
vähentämistä olisi jatkettava avoimilla, 
yksinkertaisemmilla ja kevyemmillä 
säädöksillä. Yhteinen maatalouspolitiikka 
voi ainoastaan alhaisempien 
kustannusten ja vähäisemmän 
hallintotaakan avulla edistää sitä, että 
maatalousyrittäjät voivat säilyä 
kilpailukykyisinä globalisoituvilla 
markkinoilla.

Or. de

Tarkistus 138
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Yhteisen maatalouspolitiikan 
toistuneet uudistukset, joihin on liittynyt 
markkinoiden asteittainen avaaminen, 
maataloustuotteiden markkinoiden 
säätelymekanismien heikkeneminen sekä 
maatalouden sisällyttäminen WTO:hon 
unohtamatta myöskään tuotantomääristä 
irrotetun tilatukijärjestelmän 
käyttöönottoa, ovat johtaneet siihen, että 
monet pienet ja keskisuuret tilat ovat 
luopuneet maanviljelystä ja aiheuttaneet 
maaltapaon, mikä on osaltaan vaikuttanut 
maatalousmarkkinoiden epävakauden 
pahenemiseen ja viljelysten, 
maanviljelijöiden ja maiden välisten 
erojen korostumiseen.
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Or. pt

Perustelu

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Tarkistus 139
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Elintarvikkeiden hintojen nousun 
aiheuttama viimeaikainen kriisi osoittaa, 
että maataloutta on pidettävä 
merkittävänä strategisena alana kunkin 
maan elintarvike turvan ja -
omavaraisuuden ja varmistamiseksi ja 
että WTO:n puitteissa on lopetettava 
maatalouden uhraaminen palvelujen ja 
teknologian sekä kaiken sellaisen 
toiminnan hyväksi, joka hyödyttää 
ainoastaan yrityksiä, rahoituslaitoksia ja 
suuria maahantuojia.

Or. pt

Perustelu

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Tarkistus 140
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 d) Maaseudun tilanne osoittaa olevan 
tarpeen säilyttää maan ja maanviljelijän 
tuotantotehtävä ja suoda maanviljelijälle 
vapaus päättää, mikä sopii parhaiten 
hänen tilansa maataloudellis-ekologisille 
ominaispiirteille, ottaen huomioon 
maatalousalan toimintojen koko kirjon, 
eikä ainoastaan niitä toimintoja, jotka 
ovat perinteisesti mahdollistaneet tuen 
saannin yhteisen maatalouspolitiikan 
puitteissa.

Or. pt

Perustelu

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Tarkistus 141
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 e) Maanviljelijöiden ja erityisesti niiden 
maanviljelijöiden, jotka työskentelevät 
pienillä ja keskisuurilla tiloilla tai jotka 
hoitavat perhetilaa, tilanne vaatii 
tuotantotukien säilyttämistä, mutta 
yhdistettynä velvoitteeseen viljellä ja pitää 
viljeltyinä tukea saavat maa-alat, jotta 
nykyisen järjestelmän, jossa joillekin 
tuottajille tai pienviljelijöille maksetaan 
vähän tai ei mitään, 
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epäoikeudenmukaisuudesta voidaan 
tehdä loppu.

Or. pt

Perustelu

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Tarkistus 142
Ioannis Gklavakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
vahvistetaan periaate, jonka mukaan suoria 
tukia on vähennettävä tai evättävä 
viljelijöiltä, jotka eivät noudata eräitä 
kansanterveyteen, eläinten ja kasvien 
terveyteen, ympäristöön ja eläinten 
hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia. Tämä 
täydentävien ehtojen järjestelmä on 
olennainen osa yhteisön suorien tukien 
järjestelmää, ja se olisi säilytettävä. 
Kokemus on kuitenkin osoittanut, että eräät 
täydentävien ehtojen vaatimukset eivät liity 
riittävästi maataloustoimintaan tai 
maatalousmaahan taikka liittyvät 
enemmänkin kansallisiin viranomaisiin 
kuin viljelijöihin. Sen vuoksi täydentävien 
ehtojen soveltamisalaa on syytä mukauttaa.

(2) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
vahvistetaan periaate, jonka mukaan suoria 
tukia on vähennettävä tai evättävä 
viljelijöiltä, jotka eivät noudata eräitä 
kansanterveyteen, eläinten ja kasvien 
terveyteen, ympäristöön ja eläinten 
hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia. Tämä 
täydentävien ehtojen järjestelmä on 
olennainen osa yhteisön suorien tukien 
järjestelmää, ja se olisi säilytettävä. 
Kokemus on kuitenkin osoittanut, että eräät 
täydentävien ehtojen vaatimukset eivät liity 
riittävästi maataloustoimintaan tai 
maatalousmaahan taikka liittyvät 
enemmänkin kansallisiin viranomaisiin 
kuin viljelijöihin. Sen vuoksi 
soveltamisalaa ja kyseisiä ehtoja on syytä 
mukauttaa ottaen kuitenkin huomioon 
jäsenvaltioiden tilojen erityispiirteet ja 
rakenteen.

Or. el

Perustelu

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
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περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.

Tarkistus 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
vahvistetaan periaate, jonka mukaan suoria 
tukia on vähennettävä tai evättävä 
viljelijöiltä, jotka eivät noudata eräitä 
kansanterveyteen, eläinten ja kasvien 
terveyteen, ympäristöön ja eläinten 
hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia. Tämä 
täydentävien ehtojen järjestelmä on 
olennainen osa yhteisön suorien tukien 
järjestelmää, ja se olisi säilytettävä. 
Kokemus on kuitenkin osoittanut, että eräät 
täydentävien ehtojen vaatimukset eivät liity 
riittävästi maataloustoimintaan tai 
maatalousmaahan taikka liittyvät 
enemmänkin kansallisiin viranomaisiin 
kuin viljelijöihin. Sen vuoksi täydentävien 
ehtojen soveltamisalaa on syytä mukauttaa.

(2) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
vahvistetaan periaate, jonka mukaan suoria 
tukia on vähennettävä tai evättävä 
viljelijöiltä, jotka eivät noudata eräitä 
kansanterveyteen, eläinten ja kasvien 
terveyteen, ympäristöön ja eläinten 
hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia. Tämä 
täydentävien ehtojen järjestelmä on 
olennainen osa yhteisön suorien tukien 
järjestelmää, ja se olisi säilytettävä. 
Kokemus on kuitenkin osoittanut, että eräät 
täydentävien ehtojen vaatimukset eivät liity 
riittävästi maataloustoimintaan tai 
maatalousmaahan taikka liittyvät 
enemmänkin kansallisiin viranomaisiin 
kuin viljelijöihin. Sen vuoksi täydentävien 
ehtojen soveltamisalaa on syytä mukauttaa. 
Jos täydentävien ehtojen järjestelmän 
kannalta relevantit "hygieniapaketin"1

liitteet sisällytetään liitteeseen II, tämä ei 
saa johtaa lisätarkastuksiin.
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 
2004, elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 
30.4.2004, s. 1), Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 
29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä 
elintarvikkeita koskevista erityisistä 
hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 
55), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 183/2005, annettu 12 päivänä 
tammikuuta 2005, rehuhygieniaa koskevista 
vaatimuksista (EYVL L 35, 8.2.2005, s. 1).

Or. de
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Perustelu

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.

Tarkistus 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Täydentävien ehtojen järjestelmää 
olisi jatkuvasti yksinkertaistettava, 
parannettava ja yhdenmukaistettava. 
Komission olisi siksi esitettävä kertomus 
täydentävien ehtojen järjestelmän 
soveltamisesta kahden vuoden välein.

Or. en

Perustelu

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Tarkistus 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Täydentäviä ehtoja koskeva 
järjestelmä saisi viljelijöiden keskuudessa 
kaiken kaikkiaan enemmän tukea ja 
politiikka tehostuisi, jos hallintorasitetta 
vähennetään, tarkastuksia 
yhdenmukaistetaan, tarkastuksia 
yhdistetään myös unionin toimielimissä ja 
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tuet maksetaan ajallaan.

Or. en

Perustelu

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Tarkistus 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Viljelijöiden rasitteen rajoittamiseksi 
jäsenvaltioita ja yhteisön toimielimiä olisi 
kannustettava pitämään paikalla 
tehtävien tarkastusten ja 
valvontavirastojen määrä 
mahdollisimman pienenä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta yhteisen 
maatalouspolitiikan suoria 
tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen 
mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän soveltamista 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun 
komission asetuksen (EY) N:o 796/20041

soveltamista. Jäsenvaltioiden olisi siksi 
annettava toteuttaa vähimmäismäärä 
tarkastuksia maksajaviraston tasolla. 
Lisäksi jäsenvaltioita ja unionin 
toimielimiä olisi kannustettava 
toteuttamaan lisätoimenpiteitä 
tarkastuksia suorittavien henkilöiden 
määrän rajoittamiseksi ja huolehtimaan 
siitä, että nämä henkilöt ovat saaneet 
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asianmukaisen koulutuksen, sekä 
rajaamaan enintään yhteen päivään 
ajanjakson, jonka kuluessa tietyllä tilalla 
voidaan suorittaa paikalla tehtävä 
tarkastus. Komission olisi tuettava 
jäsenvaltioita otosten yhdennettyä 
valintaa koskevien vaatimusten 
täyttämisessä. Paikalla tehtävien 
tarkastusten otosten valinnassa ei pitäisi 
ottaa huomioon erityisiä tarkastusten 
vähimmäismääriä, kuten täydentäviä 
ehtoja koskevaan järjestelmään liittyvissä 
erityisissä säännöksissä säädetään.
________
1 EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18. 

Or. en

Perustelu

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Tarkistus 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 d) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että viljelijöitä ei rangaista kahteen 
kertaan (tukien vähentäminen tai 
poistaminen ja asiaa koskevan 
kansallisen lainsäädännön noudattamatta 
jättämisestä aiheutuva sakko) samasta 
noudattamatta jättämistä koskevasta 
tapauksesta.

Or. en
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Perustelu

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Tarkistus 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Koska asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
pyritään estämään maatalousmaan 
käytöstäpoisto ja varmistamaan, että se 
pidetään viljelyn ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa, siinä vahvistetaan 
yhteisön puitteet, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot vahvistavat vaatimuksia ottaen 
huomioon asianomaisten alueiden 
erityispiirteet, mukaan luettuina maaperä ja 
ilmasto-olosuhteet, viljelyjärjestelmät 
(maankäyttö, viljelykierto, 
viljelykäytännöt) sekä tilarakenteet. 
Pakollisen kesannoinnin jättäminen pois 
tilatukijärjestelmästä on joissakin 
tapauksissa saattanut vaikuttaa 
haitallisesti ympäristöön erityisesti 
joidenkin maiseman ominaispiirteiden 
osalta. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa 
yhteisön nykyisiä säännöksiä, joilla 
pyritään suojelemaan tiettyjä maiseman 
ominaispiirteitä.

(3) Koska asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
pyritään estämään maatalousmaan 
käytöstäpoisto ja varmistamaan, että se 
pidetään viljelyn ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa, siinä vahvistetaan 
yhteisön puitteet, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot vahvistavat vaatimuksia ottaen 
huomioon asianomaisten alueiden 
erityispiirteet, mukaan luettuina maaperä ja 
ilmasto-olosuhteet, viljelyjärjestelmät 
(maankäyttö, viljelykierto, 
viljelykäytännöt) sekä tilarakenteet.

Or. de

Perustelu

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance. 
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.
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Tarkistus 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Koska asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
pyritään estämään maatalousmaan 
käytöstäpoisto ja varmistamaan, että se 
pidetään viljelyn ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa, siinä vahvistetaan 
yhteisön puitteet, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot vahvistavat vaatimuksia ottaen 
huomioon asianomaisten alueiden 
erityispiirteet, mukaan luettuina maaperä ja 
ilmasto-olosuhteet, viljelyjärjestelmät 
(maankäyttö, viljelykierto, 
viljelykäytännöt) sekä tilarakenteet. 
Pakollisen kesannoinnin jättäminen pois 
tilatukijärjestelmästä on joissakin 
tapauksissa saattanut vaikuttaa haitallisesti 
ympäristöön erityisesti joidenkin maiseman 
ominaispiirteiden osalta. Sen vuoksi on 
tarpeen vahvistaa yhteisön nykyisiä 
säännöksiä, joilla pyritään suojelemaan 
tiettyjä maiseman ominaispiirteitä.

(3) Koska asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
pyritään estämään maatalousmaan 
käytöstäpoisto ja varmistamaan, että se 
pidetään viljelyn ja ympäristön kannalta 
hyvässä kunnossa, siinä vahvistetaan 
yhteisön puitteet, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot vahvistavat vaatimuksia ottaen 
huomioon asianomaisten alueiden 
erityispiirteet, mukaan luettuina maaperä ja 
ilmasto-olosuhteet, viljelyjärjestelmät 
(maankäyttö, viljelykierto, 
viljelykäytännöt) sekä tilarakenteet. 
Pakollisen kesannoinnin jättäminen pois 
tilatukijärjestelmästä on joissakin 
tapauksissa saattanut vaikuttaa haitallisesti 
ympäristöön erityisesti tavallisen 
biologisen monimuotoisuuden sekä
joidenkin maiseman ominaispiirteiden 
osalta. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa 
yhteisön nykyisiä säännöksiä, joilla 
pyritään suojelemaan biologista 
monimuotoisuutta sekä tiettyjä maiseman 
ominaispiirteitä.

Or. fr

Tarkistus 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tähän asti sovellettu yhteisen 
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maatalouspolitiikan rahoitusjärjestelmä 
tukee liian vähän perhetiloja, mikä johtaa 
maan viljelemättä jättämiseen – varsinkin 
sellaisilla alueilla, joilla 
maanviljelyolosuhteet ovat epäsuotuisat –
sekä maaseudun autioitumiseen kyseisen 
prosessin aiheuttamine kielteisine 
sosiaalisine, taloudellisine ja ympäristöön 
liittyvine seurauksineen. Näin ollen myös 
tiloille myönnettävän rahoituksen 
perusteita pitäisi muuttaa 
perustavanlaatuisella tavalla.

Or. pl

Perustelu

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.

Tarkistus 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vesien suojelu ja vesihuolto 
maataloustoiminnassa ovat yhä suurempi 
ongelma eräillä alueilla. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava myös hyvän viljelykunnon ja 
ympäristön vaatimukseen liittyviä 
yhteisön puitteita vesien suojelemiseksi 
saastumiselta ja valumilta sekä 
vedenkäytön hallinnoimiseksi.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vesien suojelu ja vesihuolto 
maataloustoiminnassa ovat yhä suurempi 
ongelma eräillä alueilla. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava myös hyvän viljelykunnon ja 
ympäristön vaatimukseen liittyviä yhteisön 
puitteita vesien suojelemiseksi 
saastumiselta ja valumilta sekä 
vedenkäytön hallinnoimiseksi.

(4) Vesien suojelu ja vesihuolto 
maataloustoiminnassa ovat yhä suurempi 
ongelma eräillä alueilla. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava myös hyvän viljelykunnon ja 
ympäristön vaatimukseen liittyviä yhteisön 
puitteita vesien suojelemiseksi 
saastumiselta ja valumilta sekä 
vedenkäytön hallinnoimiseksi. Biologinen 
monimuotoisuus on osittain seurausta 
maatalouskäytännöistä. Sitä olisi 
pidettävä yhteisen maatalouspolitiikan 
ympäristönäkökohtiin liittyvänä 
kysymyksenä. Euroopan yhteisön 
sitoutuminen biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen 
vähentämiseen vuoteen 2010 mennessä 
edellyttää, että otetaan käyttöön kyseisen 
tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat 
välineet. Sen vuoksi olisi vahvistettava 
myös hyvän viljelykunnon ja ympäristön 
vaatimukseen liittyviä yhteisön puitteita 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi koko alueella.

Or. fr

Tarkistus 153
Willem Schuth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Koska nykyisen 
maitokiintiöjärjestelmän voimassaolo 
päättyy 31 päivänä maaliskuuta 2015 eikä 
sitä ole määrä korvata muulla 
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valtiollisella sääntelyllä, olisi luotava 
edellytykset sille, että maidon hinta 
Euroopan unionissa voi 
maidontuotantovuoden 2014/15 
päättymisen jälkeen määräytyä 
markkinoilla kysynnän ja tarjonnan 
perusteella.

Or. de

Tarkistus 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) (6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 
suorien tukien vähentämiseksi asteittain 
(tukien mukauttaminen) tavoitteena saavuttaa 
parempi tasapaino kestävän maatalouden 
edistämiseen ja maaseudun kehittämiseen 
tähtäävien toimintavälineiden välillä. 
Kyseinen järjestelmä olisi säilytettävä, kuten 
myös siinä ensimmäisiä 5 000 euron
suuruisia tukiosuuksia koskeva poikkeus.

(6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 
suorien tukien vähentämiseksi asteittain 
(tukien mukauttaminen) tavoitteena 
saavuttaa parempi tasapaino kestävän 
maatalouden edistämiseen ja maaseudun 
kehittämiseen tähtäävien 
toimintavälineiden välillä. Kyseinen 
järjestelmä olisi säilytettävä, kuten myös 
siinä ensimmäisiä 10 000 euron suuruisia 
tukiosuuksia koskeva poikkeus, ja uudet 
jäsenvaltiot olisi jätettävä kyseisen 
järjestelmän ulkopuolelle.

Or. pl

Perustelu

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności. 
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.
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Tarkistus 155
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 
suorien tukien vähentämiseksi asteittain 
(tukien mukauttaminen) tavoitteena 
saavuttaa parempi tasapaino kestävän 
maatalouden edistämiseen ja maaseudun 
kehittämiseen tähtäävien 
toimintavälineiden välillä. Kyseinen 
järjestelmä olisi säilytettävä, kuten myös 
siinä ensimmäisiä 5 000 euron suuruisia 
tukiosuuksia koskeva poikkeus.

(6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 
suorien tukien vähentämiseksi asteittain 
(tukien mukauttaminen) tavoitteena 
saavuttaa parempi tasapaino kestävän 
maatalouden edistämiseen ja maaseudun 
kehittämiseen tähtäävien 
toimintavälineiden välillä. Tuen 
asteittaista mukauttamista pitää soveltaa 
ainoastaan vapaaehtoisuuden pohjalta.

Or. ro

Perustelu

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Tarkistus 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 

(6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 
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suorien tukien vähentämiseksi asteittain
(tukien mukauttaminen) tavoitteena 
saavuttaa parempi tasapaino kestävän 
maatalouden edistämiseen ja maaseudun 
kehittämiseen tähtäävien 
toimintavälineiden välillä. Kyseinen 
järjestelmä olisi säilytettävä, kuten myös 
siinä ensimmäisiä 5000 euron suuruisia 
tukiosuuksia koskeva poikkeus.

suorien tukien vähentämiseksi (tukien 
mukauttaminen) tavoitteena saavuttaa 
parempi tasapaino kestävän maatalouden 
edistämiseen ja maaseudun kehittämiseen 
tähtäävien toimintavälineiden välillä. 
Kyseinen järjestelmä olisi säilytettävä 
nykyisellä 5 prosentin tasolla, kuten myös 
siinä ensimmäisiä 5000 euron suuruisia 
tukiosuuksia koskeva poikkeus.

Or. en

Tarkistus 157
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 
suorien tukien vähentämiseksi asteittain 
(tukien mukauttaminen) tavoitteena 
saavuttaa parempi tasapaino kestävän 
maatalouden edistämiseen ja maaseudun 
kehittämiseen tähtäävien 
toimintavälineiden välillä. Kyseinen 
järjestelmä olisi säilytettävä, kuten myös 
siinä ensimmäisiä 5 000 euron suuruisia 
tukiosuuksia koskeva poikkeus.

(6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 
suorien tukien vähentämiseksi asteittain 
(tukien mukauttaminen) tavoitteena 
saavuttaa parempi tasapaino kestävän 
maatalouden edistämiseen ja maaseudun 
kehittämiseen tähtäävien 
toimintavälineiden välillä. Kyseinen 
järjestelmä olisi säilytettävä, kuten myös 
siinä ensimmäisiä 10 000 euron suuruisia 
tukiosuuksia koskeva poikkeus.

Or. pt

Perustelu

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.
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Tarkistus 158
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 
suorien tukien vähentämiseksi asteittain 
(tukien mukauttaminen) tavoitteena 
saavuttaa parempi tasapaino kestävän 
maatalouden edistämiseen ja maaseudun 
kehittämiseen tähtäävien 
toimintavälineiden välillä. Kyseinen 
järjestelmä olisi säilytettävä, kuten myös 
siinä ensimmäisiä 5 000 euron suuruisia 
tukiosuuksia koskeva poikkeus.

(6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 
suorien tukien vähentämiseksi asteittain 
(tukien mukauttaminen) tavoitteena 
saavuttaa parempi tasapaino kestävän 
maatalouden edistämiseen ja maaseudun 
kehittämiseen tähtäävien 
toimintavälineiden välillä. Kyseinen 
järjestelmä olisi säilytettävä, kuten myös 
siinä ensimmäisiä 10 000 euron suuruisia 
tukiosuuksia koskeva poikkeus.

Or. de

Perustelu

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Tarkistus 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 
suorien tukien vähentämiseksi asteittain
(tukien mukauttaminen) tavoitteena 
saavuttaa parempi tasapaino kestävän 
maatalouden edistämiseen ja maaseudun 
kehittämiseen tähtäävien 
toimintavälineiden välillä. Kyseinen 
järjestelmä olisi säilytettävä, kuten myös 
siinä ensimmäisiä 5 000 euron suuruisia 

(6) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön pakollinen järjestelmä 
suorien tukien vähentämiseksi asteittain
(tukien mukauttaminen) tavoitteena 
saavuttaa parempi tasapaino kestävän 
maatalouden edistämiseen ja maaseudun 
kehittämiseen tähtäävien 
toimintavälineiden välillä. Kyseinen 
järjestelmä olisi säilytettävä, kuten myös 
siinä ensimmäisiä 5 000 euron suuruisia 
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tukiosuuksia koskeva poikkeus. tukiosuuksia koskeva poikkeus, paitsi jos 
yhteisön maatilojen kannattavuus 
vaarantuu.

Or. es

Perustelu

Viljelijöiden saamien suorien tukien järjestelmällinen leikkaaminen voisi vähentää 
huomattavasti niiden kannattavuutta ja vaarantaa monien tilojen selviytymismahdollisuudet. 
Euroopan unionin on tulevaisuudessa huolehdittava elintarvikeomavaraisuudestaan.

Tarkistus 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut määrät 
käytetään maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. 
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 
monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi vesihuoltoon liittyviin 
kysymyksiin olisi kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota vedenniukkuuteen ja 
kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien 
vuoksi. Biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on merkittävä haaste, ja 
vaikka huomattavaa kehitystä on 
tapahtunut, Euroopan yhteisön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen 
saavuttaminen vuonna 2010 vaatii 

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut määrät 
käytetään maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. 
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 
monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi vesihuoltoon liittyviin 
kysymyksiin olisi kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota vedenniukkuuteen ja 
kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien 
vuoksi. Biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on merkittävä haaste, ja 
vaikka huomattavaa kehitystä on 
tapahtunut, Euroopan yhteisön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen 
saavuttaminen vuonna 2010 vaatii 
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lisäponnisteluja. Yhteisö ymmärtää, että 
näihin uusiin haasteisiin on tarpeen pyrkiä 
vastaamaan yhteisön politiikoilla. 
Maatalousalalla sopiva väline tähän ovat
maaseudun kehittämisohjelmat, jotka 
laaditaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 mukaisesti. Jotta 
jäsenvaltiot voivat tarkistaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan joutumatta 
supistamaan nykyisiä maaseudun 
kehittämistoimia muilla aloilla, lisärahoitus 
on tarpeen. Vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksissä ei kuitenkaan ole varoja 
yhteisön maaseudun kehittämispolitiikan 
vahvistamiseksi tarvittavalla tavalla. Tässä 
tilanteessa on asianmukaista hankkia 
valtaosa tarvittavista varoista siten, että 
suoriin tukiin tuen 
mukauttamismekanismilla tehtävän 
vähennyksen osuutta korotetaan asteittain.

lisäponnisteluja. Yhteisö ymmärtää, että 
näihin uusiin haasteisiin on tarpeen pyrkiä 
vastaamaan yhteisön politiikoilla. 
Maatalousalalla olisi otettava käyttöön 
toimien vähimmäismäärä koko alueella 
yhteisen maatalouspolitiikan 
ensimmäisen pilarin avulla. Maaseudun
kehittämisohjelmat, jotka laaditaan 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen 
20 päivänä syyskuuta 2005 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
mukaisesti, täydentävät sitä 
kohdennetumpien toimien ja 
ponnistelujen ollessa kyseessä. Jotta 
jäsenvaltiot voivat tarkistaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan joutumatta 
supistamaan nykyisiä maaseudun 
kehittämistoimia muilla aloilla, lisärahoitus 
on tarpeen. Vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksissä ei kuitenkaan ole varoja 
yhteisön maaseudun kehittämispolitiikan 
vahvistamiseksi tarvittavalla tavalla. Tässä 
tilanteessa on asianmukaista hankkia 
valtaosa tarvittavista varoista siten, että 
suoriin tukiin tuen 
mukauttamismekanismilla tehtävän 
vähennyksen osuutta korotetaan asteittain.

Or. fr

Tarkistus 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut määrät 
käytetään maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. 
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut määrät 
käytetään maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. 
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
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maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 
monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi vesihuoltoon liittyviin 
kysymyksiin olisi kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota vedenniukkuuteen ja 
kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien 
vuoksi. Biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on merkittävä haaste, ja 
vaikka huomattavaa kehitystä on 
tapahtunut, Euroopan yhteisön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen 
saavuttaminen vuonna 2010 vaatii 
lisäponnisteluja. Yhteisö ymmärtää, että 
näihin uusiin haasteisiin on tarpeen pyrkiä 
vastaamaan yhteisön politiikoilla. 
Maatalousalalla sopiva väline tähän ovat 
maaseudun kehittämisohjelmat, jotka 
laaditaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 mukaisesti. Jotta 
jäsenvaltiot voivat tarkistaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan joutumatta 
supistamaan nykyisiä maaseudun 
kehittämistoimia muilla aloilla, lisärahoitus 
on tarpeen. Vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksissä ei kuitenkaan ole varoja 
yhteisön maaseudun kehittämispolitiikan 
vahvistamiseksi tarvittavalla tavalla. Tässä 
tilanteessa on asianmukaista hankkia 
valtaosa tarvittavista varoista siten, että 
suoriin tukiin tuen 
mukauttamismekanismilla tehtävän 
vähennyksen osuutta korotetaan asteittain.

maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 
monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi vesihuoltoon liittyviin 
kysymyksiin olisi kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota vedenniukkuuteen ja 
kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien 
vuoksi. Biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on merkittävä haaste, ja 
vaikka huomattavaa kehitystä on 
tapahtunut, Euroopan yhteisön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen 
saavuttaminen vuonna 2010 vaatii 
lisäponnisteluja. Yhteisö ymmärtää, että 
näihin uusiin haasteisiin on tarpeen pyrkiä 
vastaamaan yhteisön politiikoilla. 
Maatalousalalla sopiva väline tähän ovat 
maaseudun kehittämisohjelmat, jotka 
laaditaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 mukaisesti. Jotta 
jäsenvaltiot, jotka tähän mennessä ovat 
kiinnittäneet näihin uusin haasteisiin 
maaseuturahaston puitteissa vähän 
huomiota, voivat tarkistaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan joutumatta 
supistamaan nykyisiä maaseudun 
kehittämistoimia muilla aloilla, lisärahoitus 
on tarpeen. Vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksissä ei kuitenkaan ole varoja 
yhteisön maaseudun kehittämispolitiikan 
vahvistamiseksi tarvittavalla tavalla. Tässä 
tilanteessa on asianmukaista hankkia 
valtaosa tarvittavista varoista siten, että 
suoriin tukiin tuen 
mukauttamismekanismilla tehtävän 
vähennyksen osuutta korotetaan asteittain.

Or. de
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Perustelu

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.

Tarkistus 162
Neil Parish

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut määrät 
käytetään maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. 
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 
monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi vesihuoltoon liittyviin 
kysymyksiin olisi kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota vedenniukkuuteen ja 
kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien 
vuoksi. Biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on merkittävä haaste, ja 
vaikka huomattavaa kehitystä on 
tapahtunut, Euroopan yhteisön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen
saavuttaminen vuonna 2010 vaatii 
lisäponnisteluja. Yhteisö ymmärtää, että 
näihin uusiin haasteisiin on tarpeen pyrkiä 
vastaamaan yhteisön politiikoilla. 
Maatalousalalla sopiva väline tähän ovat 
maaseudun kehittämisohjelmat, jotka 

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut määrät 
käytetään maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. 
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 
monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi vesihuoltoon liittyviin 
kysymyksiin olisi kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota vedenniukkuuteen ja 
kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien 
vuoksi. Biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on merkittävä haaste, ja 
vaikka huomattavaa kehitystä on 
tapahtunut, Euroopan yhteisön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen 
saavuttaminen vuonna 2010 vaatii 
lisäponnisteluja. Yhteisö ymmärtää, että 
näihin uusiin haasteisiin on tarpeen pyrkiä 
vastaamaan yhteisön politiikoilla. 
Maatalousalalla sopiva väline tähän ovat 
maaseudun kehittämisohjelmat, jotka 
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laaditaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 mukaisesti. Jotta 
jäsenvaltiot voivat tarkistaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan joutumatta 
supistamaan nykyisiä maaseudun 
kehittämistoimia muilla aloilla, lisärahoitus 
on tarpeen. Vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksissä ei kuitenkaan ole varoja 
yhteisön maaseudun kehittämispolitiikan 
vahvistamiseksi tarvittavalla tavalla. Tässä 
tilanteessa on asianmukaista hankkia 
valtaosa tarvittavista varoista siten, että 
suoriin tukiin tuen 
mukauttamismekanismilla tehtävän 
vähennyksen osuutta korotetaan asteittain.

laaditaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 mukaisesti. Joissakin 
jäsenvaltioissa on jo maaseudun 
kehittämistä koskevia ohjelmia, joissa 
uusiin haasteisiin vastataan. Jotta kaikki
jäsenvaltiot kuitenkin voivat toteuttaa
maaseudun kehittämisohjelmiaan 
joutumatta supistamaan nykyisiä 
maaseudun kehittämistoimia muilla aloilla, 
lisärahoitus on tarpeen. Vuosien 2007–
2013 rahoituskehyksissä ei kuitenkaan ole 
varoja yhteisön maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi 
tarvittavalla tavalla. Tässä tilanteessa on 
asianmukaista hankkia valtaosa 
tarvittavista varoista siten, että suoriin 
tukiin tuen mukauttamismekanismilla 
tehtävän vähennyksen osuutta korotetaan 
asteittain.

Or. en

Perustelu

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.

Tarkistus 163
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut määrät 
käytetään maaseudun 

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut määrät 
käytetään maaseudun 
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kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. 
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 
monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi vesihuoltoon liittyviin 
kysymyksiin olisi kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota vedenniukkuuteen ja 
kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien 
vuoksi. Biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on merkittävä haaste, ja 
vaikka huomattavaa kehitystä on 
tapahtunut, Euroopan yhteisön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen 
saavuttaminen vuonna 2010 vaatii 
lisäponnisteluja. Yhteisö ymmärtää, että 
näihin uusiin haasteisiin on tarpeen pyrkiä 
vastaamaan yhteisön politiikoilla. 
Maatalousalalla sopiva väline tähän ovat 
maaseudun kehittämisohjelmat, jotka 
laaditaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 mukaisesti. Jotta 
jäsenvaltiot voivat tarkistaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan joutumatta 
supistamaan nykyisiä maaseudun 
kehittämistoimia muilla aloilla, lisärahoitus 
on tarpeen. Vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksissä ei kuitenkaan ole varoja 
yhteisön maaseudun kehittämispolitiikan 
vahvistamiseksi tarvittavalla tavalla. Tässä 
tilanteessa on asianmukaista hankkia 
valtaosa tarvittavista varoista siten, että 
suoriin tukiin tuen 
mukauttamismekanismilla tehtävän 
vähennyksen osuutta korotetaan asteittain.

kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. 
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 
monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi vesihuoltoon liittyviin 
kysymyksiin olisi kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota vedenniukkuuteen ja 
kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien 
vuoksi. Biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on merkittävä haaste, ja 
vaikka huomattavaa kehitystä on 
tapahtunut, Euroopan yhteisön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen 
saavuttaminen vuonna 2010 vaatii 
lisäponnisteluja. Yhteisö ymmärtää, että 
näihin uusiin haasteisiin on tarpeen pyrkiä 
vastaamaan yhteisön politiikoilla. 
Maatalousalalla sopiva väline tähän ovat 
maaseudun kehittämisohjelmat, jotka 
laaditaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 mukaisesti. Jotta 
jäsenvaltiot voivat tarkistaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan joutumatta 
supistamaan nykyisiä maaseudun 
kehittämistoimia muilla aloilla, lisärahoitus 
on tarpeen. Vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksissä ei kuitenkaan 
valitettavasti ole varoja yhteisön 
maaseudun kehittämispolitiikan 
vahvistamiseksi tarvittavalla tavalla. Tässä 
tilanteessa voi olla asianmukaista hankkia 
osa tarvittavista varoista siten, että suoriin 
tukiin tuen mukauttamismekanismilla
tehtävän vähennyksen osuutta korotetaan 
asteittain, mutta ainoastaan niiden 
jäsenvaltioiden tapauksessa, jotka 
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haluavat soveltaa kyseistä mekanismia.

Or. ro

Perustelu

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Tarkistus 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut määrät
käytetään maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. 
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 
monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi vesihuoltoon liittyviin 
kysymyksiin olisi kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota vedenniukkuuteen ja 
kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien 
vuoksi. Biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on merkittävä haaste, ja 
vaikka huomattavaa kehitystä on 
tapahtunut, Euroopan yhteisön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen 
saavuttaminen vuonna 2010 vaatii 
lisäponnisteluja. Yhteisö ymmärtää, että 

(7) Asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
käyttöön otetulla tuen 
mukauttamismekanismilla saadut varat
käytetään maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen.
Kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
maatalousala on joutunut kohtaamaan 
lukuisia uusia ja vaikeita haasteita, kuten 
ilmastonmuutos, bioenergia, paremman 
vesihuollon tarve ja biologisen 
monimuotoisuuden tehokkaampi 
suojeleminen. Euroopan yhteisön on 
Kioton pöytäkirjan sopimuspuolena 
mukautettava politiikkojansa 
ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien 
perusteella. Lisäksi vesihuoltoon liittyviin 
kysymyksiin olisi kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota vedenniukkuuteen ja 
kuivuuteen liittyvien vakavien ongelmien 
vuoksi. Biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen on merkittävä haaste, ja 
vaikka huomattavaa kehitystä on 
tapahtunut, Euroopan yhteisön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvän tavoitteen 
saavuttaminen vuonna 2010 vaatii 
lisäponnisteluja. Yhteisö ymmärtää, että 
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näihin uusiin haasteisiin on tarpeen pyrkiä 
vastaamaan yhteisön politiikoilla. 
Maatalousalalla sopiva väline tähän ovat 
maaseudun kehittämisohjelmat, jotka 
laaditaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 mukaisesti. Jotta 
jäsenvaltiot voivat tarkistaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan joutumatta 
supistamaan nykyisiä maaseudun 
kehittämistoimia muilla aloilla, lisärahoitus 
on tarpeen. Vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksissä ei kuitenkaan ole varoja 
yhteisön maaseudun kehittämispolitiikan 
vahvistamiseksi tarvittavalla tavalla. Tässä 
tilanteessa on asianmukaista hankkia 
valtaosa tarvittavista varoista siten, että 
suoriin tukiin tuen 
mukauttamismekanismilla tehtävän 
vähennyksen osuutta korotetaan asteittain.

näihin uusiin haasteisiin on tarpeen pyrkiä 
vastaamaan yhteisön politiikoilla. 
Maatalousalalla sopiva väline tähän ovat 
maaseudun kehittämisohjelmat, jotka 
laaditaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 mukaisesti. Jotta 
jäsenvaltiot voivat tarkistaa maaseudun 
kehittämisohjelmiaan joutumatta 
supistamaan nykyisiä maaseudun 
kehittämistoimia muilla aloilla, lisärahoitus 
on tarpeen. Vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksissä ei kuitenkaan ole varoja 
yhteisön maaseudun kehittämispolitiikan 
vahvistamiseksi tarvittavalla tavalla. Tässä 
tilanteessa on asianmukaista hankkia 
valtaosa tarvittavista varoista siten, että 
suoriin tukiin tuen 
mukauttamismekanismilla tehtävän 
vähennyksen osuutta korotetaan asteittain.

Or. es

Tarkistus 165
Neil Parish

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suuri osa tuista 
myönnetään varsin rajalliselle määrälle 
suurtuensaajia. On selvää, että 
suuremmat tuensaajat eivät tarvitse 
samaa yksikkötuen tasoa, jotta tulotukeen 
liittyvä tavoite saavutettaisiin tehokkaasti. 
Lisäksi suurempien tuensaajien 
mahdollisuudet tehdä mukautuksia 
auttavat niitä toimimaan, vaikka tukitaso 
olisi alhaisempikin. Korkeita tukimääriä 
saavien viljelijöiden olisi tasapuolisuuden 

Poistetaan.
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vuoksi osallistuttava uusiin haasteisiin 
vastaavien maaseudun tukitoimenpiteiden 
rahoitukseen erityisellä tavalla. Sen 
vuoksi näyttäisi olevan asianmukaista 
vahvistaa mekanismi, jolla suurimpia 
tukia alennetaan enemmän, ja näin 
saatavat varat olisi myös käytettävä uusiin 
haasteisiin vastaamiseksi maaseudun 
kehittämisen puitteissa. Mekanismin 
oikeasuhteisuuden varmistamiseksi 
lisävähennyksiä olisi korotettava asteittain 
asianomaisten tukimäärien mukaan.

Or. en

Perustelu

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.

Tarkistus 166
Lutz Goepel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suuri osa tuista myönnetään 
varsin rajalliselle määrälle suurtuensaajia.
On selvää, että suuremmat tuensaajat eivät 
tarvitse samaa yksikkötuen tasoa, jotta 
tulotukeen liittyvä tavoite saavutettaisiin 
tehokkaasti. Lisäksi suurempien 
tuensaajien mahdollisuudet tehdä 
mukautuksia auttavat niitä toimimaan, 
vaikka tukitaso olisi alhaisempikin. 
Korkeita tukimääriä saavien viljelijöiden 
olisi tasapuolisuuden vuoksi osallistuttava 
uusiin haasteisiin vastaavien maaseudun 
tukitoimenpiteiden rahoitukseen erityisellä 

(8) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suuri osa tuista myönnetään 
varsin rajalliselle määrälle suurtuensaajia.
Tilarakenteesta riippuen on mahdollista, 
että suuremmat tuensaajat eivät tarvitse 
samaa yksikkötuen tasoa, jotta tulotukeen 
liittyvä tavoite saavutettaisiin tehokkaasti.
Lisäksi suurempien tuensaajien 
mahdollisuudet tehdä mukautuksia auttavat 
niitä toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Korkeita tukimääriä saavien 
viljelijöiden olisi – kyseisen tilan 
kokonaispalkkasumma huomioon ottaen 
– tasapuolisuuden vuoksi osallistuttava



AM\727226FI.doc 31/93 PE407.776v01-00

FI

tavalla. Sen vuoksi näyttäisi olevan 
asianmukaista vahvistaa mekanismi, jolla 
suurimpia tukia alennetaan enemmän, ja 
näin saatavat varat olisi myös käytettävä 
uusiin haasteisiin vastaamiseksi maaseudun 
kehittämisen puitteissa. Mekanismin 
oikeasuhteisuuden varmistamiseksi 
lisävähennyksiä olisi korotettava asteittain 
asianomaisten tukimäärien mukaan.

muun muassa sellaisiin uusiin haasteisiin
kuten laatutuotteiden ja tuottajayhteisöjen 
tukemiseen vastaavien maaseudun 
tukitoimenpiteiden rahoitukseen erityisellä 
tavalla. Sen vuoksi näyttäisi olevan 
asianmukaista vahvistaa mekanismi, jolla 
suurimpia tukia alennetaan enemmän, ja 
näin saatavat varat olisi myös käytettävä 
uusiin haasteisiin vastaamiseksi maaseudun 
kehittämisen puitteissa. Mekanismin 
oikeasuhteisuuden varmistamiseksi 
lisävähennyksiä olisi korotettava asteittain 
asianomaisten tukimäärien mukaan.

Or. de

Perustelu

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.

Tarkistus 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suuri osa tuista myönnetään 
varsin rajalliselle määrälle suurtuensaajia. 
On selvää, että suuremmat tuensaajat eivät 
tarvitse samaa yksikkötuen tasoa, jotta 
tulotukeen liittyvä tavoite saavutettaisiin 
tehokkaasti. Lisäksi suurempien 
tuensaajien mahdollisuudet tehdä 
mukautuksia auttavat niitä toimimaan, 
vaikka tukitaso olisi alhaisempikin. 
Korkeita tukimääriä saavien viljelijöiden 
olisi tasapuolisuuden vuoksi osallistuttava 
uusiin haasteisiin vastaavien maaseudun 
tukitoimenpiteiden rahoitukseen erityisellä 
tavalla. Sen vuoksi näyttäisi olevan 

(8) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suuri osa tuista myönnetään 
varsin rajalliselle määrälle suurtuensaajia.
On selvää, että suuremmat tuensaajat eivät 
tarvitse samaa yksikkötuen tasoa, jotta 
tulotukeen liittyvä tavoite saavutettaisiin 
tehokkaasti. Lisäksi suurempien 
tuensaajien mahdollisuudet tehdä 
mukautuksia auttavat niitä toimimaan, 
vaikka tukitaso olisi alhaisempikin.
Korkeita tukimääriä saavien viljelijöiden 
olisi tasapuolisuuden vuoksi osallistuttava 
uusiin haasteisiin vastaavien maaseudun 
tukitoimenpiteiden rahoitukseen erityisellä 
tavalla. Sen vuoksi näyttäisi olevan 
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asianmukaista vahvistaa mekanismi, jolla 
suurimpia tukia alennetaan enemmän, ja 
näin saatavat varat olisi myös käytettävä 
uusiin haasteisiin vastaamiseksi 
maaseudun kehittämisen puitteissa. 
Mekanismin oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi lisävähennyksiä olisi 
korotettava asteittain asianomaisten 
tukimäärien mukaan.

asianmukaista vahvistaa mekanismi, jolla 
suurimpia tukia alennetaan enemmän, ja 
näin saatavat varat olisi myös käytettävä 
maanviljelijöiden tulojen tukemiseen 
sellaisilla alueilla ja sellaisissa 
jäsenvaltioissa, joita syrjitään tällä 
hetkellä taloudellisesti, ja sen jälkeen 
sellaisten toimenpiteiden tukemiseen, 
jotka liittyvät maaseudun 
kehittämisstrategian uusiin haasteisiin.
Mekanismin oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi lisävähennyksiä olisi 
korotettava asteittain asianomaisten 
tukimäärien mukaan. Lisäksi on tarpeen 
vahvistaa yhdelle tilalle myönnettävän 
tuen enimmäismäärä ottaen huomioon 
tilan työllistämien henkilöiden määrän.

Or. pl

Perustelu

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Tarkistus 168
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suuri osa tuista myönnetään 
varsin rajalliselle määrälle suurtuensaajia. 
On selvää, että suuremmat tuensaajat eivät 
tarvitse samaa yksikkötuen tasoa, jotta 
tulotukeen liittyvä tavoite saavutettaisiin 
tehokkaasti. Lisäksi suurempien 
tuensaajien mahdollisuudet tehdä 
mukautuksia auttavat niitä toimimaan, 

(8) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suuri osa tuista myönnetään 
varsin rajalliselle määrälle suurtuensaajia. 
On selvää, että suuremmat tuensaajat eivät 
tarvitse samaa yksikkötuen tasoa, jotta 
tulotukeen liittyvä tavoite saavutettaisiin 
tehokkaasti. Lisäksi suurempien 
tuensaajien mahdollisuudet tehdä 
mukautuksia auttavat niitä toimimaan, 
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vaikka tukitaso olisi alhaisempikin. 
Korkeita tukimääriä saavien viljelijöiden 
olisi tasapuolisuuden vuoksi osallistuttava 
uusiin haasteisiin vastaavien maaseudun 
tukitoimenpiteiden rahoitukseen erityisellä 
tavalla. Sen vuoksi näyttäisi olevan 
asianmukaista vahvistaa mekanismi, jolla 
suurimpia tukia alennetaan enemmän, ja 
näin saatavat varat olisi myös käytettävä 
uusiin haasteisiin vastaamiseksi maaseudun 
kehittämisen puitteissa. Mekanismin 
oikeasuhteisuuden varmistamiseksi 
lisävähennyksiä olisi korotettava asteittain 
asianomaisten tukimäärien mukaan.

vaikka tukitaso olisi alhaisempikin. 
Korkeita tukimääriä saavien viljelijöiden 
olisi tasapuolisuuden vuoksi osallistuttava 
uusiin haasteisiin vastaavien maaseudun 
tukitoimenpiteiden rahoitukseen erityisellä 
tavalla. Sen vuoksi näyttäisi olevan 
asianmukaista vahvistaa mekanismi, jolla 
suurimpia tukia alennetaan enemmän, ja 
näin saatavat varat olisi myös käytettävä 
uusiin haasteisiin vastaamiseksi maaseudun 
kehittämisen puitteissa. Mekanismin 
oikeasuhteisuuden varmistamiseksi 
lisävähennyksiä olisi korotettava asteittain 
asianomaisten tukimäärien mukaan. 
Vastaavasti tasapuolisuuden vuoksi on 
tarpeen asettaa maatilaa kohti 
vastaanotetun tuen määrän ylärajaksi 
200 000 euroa viljelijää kohti 
maatalousosuuskuntia lukuun ottamatta. 
Kyseinen yläraja voi kuitenkin vaihdella 
luotujen, tukiin oikeuttavien työpaikkojen 
mukaan.

Or. pt

Perustelu

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Tarkistus 169
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suuri osa tuista myönnetään 
varsin rajalliselle määrälle suurtuensaajia. 
On selvää, että suuremmat tuensaajat eivät 
tarvitse samaa yksikkötuen tasoa, jotta 
tulotukeen liittyvä tavoite saavutettaisiin 
tehokkaasti. Lisäksi suurempien 

(8) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suuri osa tuista myönnetään 
varsin rajalliselle määrälle suurtuensaajia. 
On selvää, että suuremmat tuensaajat eivät 
tarvitse samaa yksikkötuen tasoa, jotta 
tulotukeen liittyvä tavoite saavutettaisiin 
tehokkaasti. Lisäksi suurempien 
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tuensaajien mahdollisuudet tehdä 
mukautuksia auttavat niitä toimimaan, 
vaikka tukitaso olisi alhaisempikin. 
Korkeita tukimääriä saavien viljelijöiden 
olisi tasapuolisuuden vuoksi osallistuttava 
uusiin haasteisiin vastaavien maaseudun 
tukitoimenpiteiden rahoitukseen erityisellä 
tavalla. Sen vuoksi näyttäisi olevan 
asianmukaista vahvistaa mekanismi, jolla 
suurimpia tukia alennetaan enemmän, ja 
näin saatavat varat olisi myös käytettävä 
uusiin haasteisiin vastaamiseksi maaseudun 
kehittämisen puitteissa. Mekanismin 
oikeasuhteisuuden varmistamiseksi 
lisävähennyksiä olisi korotettava asteittain 
asianomaisten tukimäärien mukaan.

tuensaajien mahdollisuudet tehdä 
mukautuksia auttavat niitä toimimaan, 
vaikka tukitaso olisi alhaisempikin. 
Korkeita tukimääriä saavien viljelijöiden 
olisi tasapuolisuuden vuoksi osallistuttava 
uusiin haasteisiin vastaavien maaseudun 
tukitoimenpiteiden rahoitukseen erityisellä 
tavalla. Sen vuoksi näyttäisi olevan 
asianmukaista vahvistaa mekanismi, jolla 
suurimpia tukia alennetaan, ja näin saatavat 
varat olisi myös käytettävä uusiin 
haasteisiin vastaamiseksi maaseudun 
kehittämisen puitteissa. Mekanismin 
oikeasuhteisuuden varmistamiseksi 
lisävähennyksiä olisi korotettava asteittain 
asianomaisten tukimäärien mukaan. 
Mekanismissa on otettava huomioon 
tukien alentamisen seuraukset kyseessä 
olevien maanviljelijöiden kilpailukyvylle. 
Jäsenvaltioiden on voitava soveltaa sitä 
vapaaehtoisuuden pohjalta.

Or. ro

Perustelu

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.

Tarkistus 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suuri osa tuista myönnetään 
varsin rajalliselle määrälle suurtuensaajia. 
On selvää, että suuremmat tuensaajat eivät 
tarvitse samaa yksikkötuen tasoa, jotta 

(8) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suuri osa tuista myönnetään 
varsin rajalliselle määrälle suurtuensaajia. 
On selvää, että suuremmat tuensaajat eivät 
tarvitse samaa yksikkötuen tasoa, jotta 



AM\727226FI.doc 35/93 PE407.776v01-00

FI

tulotukeen liittyvä tavoite saavutettaisiin 
tehokkaasti. Lisäksi suurempien 
tuensaajien mahdollisuudet tehdä 
mukautuksia auttavat niitä toimimaan, 
vaikka tukitaso olisi alhaisempikin. 
Korkeita tukimääriä saavien viljelijöiden 
olisi tasapuolisuuden vuoksi osallistuttava 
uusiin haasteisiin vastaavien maaseudun 
tukitoimenpiteiden rahoitukseen erityisellä 
tavalla. Sen vuoksi näyttäisi olevan 
asianmukaista vahvistaa mekanismi, jolla 
suurimpia tukia alennetaan enemmän, ja 
näin saatavat varat olisi myös käytettävä 
uusiin haasteisiin vastaamiseksi maaseudun 
kehittämisen puitteissa. Mekanismin 
oikeasuhteisuuden varmistamiseksi 
lisävähennyksiä olisi korotettava asteittain 
asianomaisten tukimäärien mukaan.

tulotukeen liittyvä tavoite saavutettaisiin 
tehokkaasti. Lisäksi suurempien 
tuensaajien mahdollisuudet tehdä 
mukautuksia auttavat niitä toimimaan, 
vaikka tukitaso olisi alhaisempikin. 
Korkeita tukimääriä saavien viljelijöiden 
olisi tasapuolisuuden vuoksi osallistuttava 
uusiin haasteisiin vastaavien maaseudun 
tukitoimenpiteiden rahoitukseen erityisellä 
tavalla. Sen vuoksi näyttäisi olevan 
asianmukaista vahvistaa mekanismi, jolla 
suurimpia tukia alennetaan enemmän, ja 
näin saatavat varat olisi myös käytettävä 
uusiin haasteisiin vastaamiseksi maaseudun 
kehittämisen puitteissa tai ensimmäisen 
pilarin alalla erityistilanteisiin 
reagoimista varten. Mekanismin 
oikeasuhteisuuden varmistamiseksi 
lisävähennyksiä olisi korotettava asteittain 
asianomaisten tukimäärien mukaan.

Or. es

Tarkistus 171
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lisäksi jäsenvaltioille olisi annettava 
erityinen tukimahdollisuus, jotta voidaan 
riittävällä tavalla vastata YMP:n 
terveystarkastuksesta mahdollisesti 
aiheutuviin uusiin haasteisiin.

Or. de
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Tarkistus 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Syrjäisimpien alueiden maantieteellinen 
sijainti, saaristoluonne, vähäinen pinta-ala, 
vuorisuus ja ilmasto aiheuttavat niiden 
maatalousalalle lisätaakkoja. Näiden 
hankaluuksien ja rajoitteiden 
lieventämiseksi on asianmukaista poiketa
velvollisuudesta soveltaa tuen 
mukauttamista syrjäisimpien alueiden 
viljelijöihin.

(9) Syrjäisimpien alueiden maantieteellinen 
sijainti, saaristoluonne, vähäinen pinta-ala, 
vuorisuus ja ilmasto aiheuttavat niiden 
maatalousalalle lisätaakkoja. Näiden 
hankaluuksien ja rajoitteiden 
lieventämiseksi on asianmukaista säätää 
viljelijöitä koskevasta velvollisuudesta 
soveltaa tuen mukauttamista, jos tuen 
määrä ylittää 50 000 euroa ja on niin 
muodoin huomattavasti suurempi kuin 
muilla alueilla.

Or. pl

Perustelu

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Tarkistus 173
Duarte Freitas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Pakollisen mukauttamisen 
korotusten myötä vapaaehtoisen 
mukauttamisen järjestelmä menettää 
olemassaolonsa oikeutuksen, ja suorien 
tukien vapaaehtoista mukauttamista 
koskevista säännöistä 27 päivänä 
maaliskuuta 2007 annettu neuvoston 
asetus (EY) N:o 378/2007 on kumottava.
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Or. pt

Tarkistus 174
Duarte Freitas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden, jotka ovat valinneet 
vapaaehtoisen mukauttamisen 
järjestelmän, olisi otettava huomioon 
pakollisen mukauttamisen korotukset. 
Sen vuoksi yhteisen maatalouspolitiikan 
suoria tukijärjestelmiä koskevista 
yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa 
asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
säädettyjen suorien tukien vapaaehtoista 
mukauttamista koskevista säännöistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1290/2005 
muuttamisesta 27 päivänä maaliskuuta 
2007 annettua neuvoston asetusta (EY) 
N:o 378/2007 olisi muutettava.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 175
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
säädettyä tuen mukauttamista vastaavan 
5 prosenttiyksikön vähennyksen 
soveltamisesta johtuvat määrät olisi 
jaettava jäsenvaltioille puolueettomin 

(11) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
säädettyä tuen mukauttamista vastaavan 
5 prosenttiyksikön vähennyksen 
soveltamisesta johtuvat määrät olisi 
maksettava rahastoon ja jaettava sen 
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perustein. On kuitenkin aiheellista säätää, 
että tietyn prosenttiosuuden kyseisistä 
määristä olisi jäätävä siihen 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet. 
Ottaen huomioon rukiin intervention 
poistamisesta aiheutuvat 
rakennesopeutukset on aiheellista säätää 
tiettyjen rukiin tuotantoalueiden osalta 
erityisistä toimenpiteistä, jotka 
rahoitetaan tuen mukauttamisesta 
kertyneistä varoista. Tuen 
lisämukauttamisesta saatavien varojen 
olisi kuitenkin oltava sen jäsenvaltion 
käytettävissä, jossa ne ovat kertyneet. 

jälkeen jäsenvaltioille puolueettomin 
perustein, kuten esimerkiksi viljelyalan, 
työllistämisen ja/tai asukasta kohti 
lasketun bruttokansantuotteen 
perusteella.

Or. pt

Perustelu

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.

Tarkistus 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
säädettyä tuen mukauttamista vastaavan 
5 prosenttiyksikön vähennyksen
soveltamisesta johtuvat määrät olisi 
jaettava jäsenvaltioille puolueettomin 
perustein. On kuitenkin aiheellista säätää, 
että tietyn prosenttiosuuden kyseisistä 
määristä olisi jäätävä siihen jäsenvaltioon, 
jossa ne ovat kertyneet. Ottaen huomioon 
rukiin intervention poistamisesta 
aiheutuvat rakennesopeutukset on 
aiheellista säätää tiettyjen rukiin 
tuotantoalueiden osalta erityisistä 

(11) Kaikkien suorien tukien vähennysten 
soveltamisesta johtuvat määrät olisi 
jaettava jäsenvaltioille puolueettomin 
perustein varmistaen samalla, että tukien 
määrä tasataan valtioiden ja alueiden 
kesken. On kuitenkin aiheellista säätää, 
että tietyn prosenttiosuuden kyseisistä 
määristä olisi jäätävä siihen jäsenvaltioon, 
jossa ne ovat kertyneet. Ottaen huomioon 
rukiin intervention poistamisesta 
aiheutuvat rakennesopeutukset on 
aiheellista säätää tiettyjen rukiin 
tuotantoalueiden osalta erityisistä 
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toimenpiteistä, jotka rahoitetaan tuen 
mukauttamisesta kertyneistä varoista. Tuen 
lisämukauttamisesta saatavien varojen 
olisi kuitenkin oltava sen jäsenvaltion 
käytettävissä, jossa ne ovat kertyneet.

toimenpiteistä, jotka rahoitetaan tuen 
mukauttamisesta kertyneistä varoista.

Or. pl

Tarkistus 177
Lutz Goepel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
säädettyä tuen mukauttamista vastaavan 
5 prosenttiyksikön vähennyksen 
soveltamisesta johtuvat määrät olisi 
jaettava jäsenvaltioille puolueettomin 
perustein. On kuitenkin aiheellista säätää, 
että tietyn prosenttiosuuden kyseisistä 
määristä olisi jäätävä siihen jäsenvaltioon, 
jossa ne ovat kertyneet. Ottaen huomioon 
rukiin intervention poistamisesta 
aiheutuvat rakennesopeutukset on 
aiheellista säätää tiettyjen rukiin 
tuotantoalueiden osalta erityisistä 
toimenpiteistä, jotka rahoitetaan tuen 
mukauttamisesta kertyneistä varoista. Tuen 
lisämukauttamisesta saatavien varojen olisi 
kuitenkin oltava sen jäsenvaltion 
käytettävissä, jossa ne ovat kertyneet.

(11) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
säädettyä tuen mukauttamista vastaavan 
5 prosenttiyksikön vähennyksen 
soveltamisesta johtuvat määrät olisi 
jaettava jäsenvaltioille puolueettomin 
perustein. On kuitenkin aiheellista säätää, 
että tietyn prosenttiosuuden kyseisistä 
määristä olisi jäätävä siihen jäsenvaltioon, 
jossa ne ovat kertyneet. Ottaen huomioon 
rukiin intervention poistamisesta 
aiheutuvat rakennesopeutukset on 
aiheellista säätää tiettyjen rukiin 
tuotantoalueiden osalta erityisistä 
toimenpiteistä, jotka rahoitetaan tuen 
mukauttamisesta kertyneistä varoista. Tuen 
enintään 4 prosentin suuruisesta 
lisämukauttamisesta saatavien varojen olisi 
kuitenkin oltava sen jäsenvaltion 
käytettävissä, jossa ne ovat kertyneet.

Or. de

Perustelu

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.
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Tarkistus 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
säädettyä tuen mukauttamista vastaavan 
5 prosenttiyksikön vähennyksen 
soveltamisesta johtuvat määrät olisi 
jaettava jäsenvaltioille puolueettomin 
perustein. On kuitenkin aiheellista säätää, 
että tietyn prosenttiosuuden kyseisistä 
määristä olisi jäätävä siihen jäsenvaltioon, 
jossa ne ovat kertyneet. Ottaen huomioon 
rukiin intervention poistamisesta 
aiheutuvat rakennesopeutukset on 
aiheellista säätää tiettyjen rukiin 
tuotantoalueiden osalta erityisistä 
toimenpiteistä, jotka rahoitetaan tuen 
mukauttamisesta kertyneistä varoista. Tuen
lisämukauttamisesta saatavien varojen 
olisi kuitenkin oltava sen jäsenvaltion 
käytettävissä, jossa ne ovat kertyneet.

(11) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
säädettyä tuen mukauttamista vastaavan 
5 prosenttiyksikön vähennyksen 
soveltamisesta johtuvat määrät olisi 
jaettava jäsenvaltioille puolueettomin 
perustein. On kuitenkin aiheellista säätää, 
että tietyn prosenttiosuuden kyseisistä 
määristä olisi jäätävä siihen jäsenvaltioon, 
jossa ne ovat kertyneet. Ottaen huomioon 
rukiin intervention poistamisesta 
aiheutuvat rakennesopeutukset on 
aiheellista säätää tiettyjen rukiin 
tuotantoalueiden osalta erityisistä 
toimenpiteistä, jotka rahoitetaan tuen 
mukauttamisesta kertyneistä varoista.
Uusien tuen mukauttamisprosenttien ja 
tukikattojen soveltamisesta saatavien 
varojen olisi kuitenkin oltava sen 
jäsenvaltion käytettävissä, jossa ne ovat 
kertyneet.

Or. es

Tarkistus 179
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jotta viljelijät voivat toimia 
varmoissa olosuhteissa, mukauttamisen 
olisi säilyttävä muuttumattomana 
5 prosentissa vuoteen 2013 saakka. 
Tilatukijärjestelmän reaaliarvo on 
inflaation vaikutuksesta jo laskenut 
12 prosentilla.



AM\727226FI.doc 41/93 PE407.776v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tuen mukauttamisen ei pitäisi johtaa 
siihen, että viljelijälle uusissa 
jäsenvaltioissa maksettava nettomäärä on 
pienempi kuin määrä, joka maksetaan 
vastaavalle viljelijälle muissa 
jäsenvaltioissa. Kun tuen mukauttamista 
aletaan soveltaa viljelijöihin uusissa 
jäsenvaltioissa, vähennyksen taso olisi 
rajoitettava asteittaista käyttöönottoa 
koskevan aikataulun mukaisen tason ja 
muissa jäsenvaltioissa tuen mukauttamisen 
jälkeen sovellettavan tason väliseen 
erotukseen. Lisäksi uusien jäsenvaltioiden 
viljelijöiden, joihin sovelletaan tuen 
mukauttamista, ei pitäisi enää saada 
täydentävää kansallista suoraa tukea, jotta 
tukitaso ei ylittäisi muiden jäsenvaltioiden 
tukitasoa.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.
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Tarkistus 181
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta viljelijät voisivat noudattaa 
nykyaikaista korkealaatuista maataloutta 
koskevia vaatimuksia, jäsenvaltioilla on 
tarpeen olla kattava järjestelmä, jossa
kaupallisille tiloille tarjotaan 
neuvontapalveluja. Maatilojen 
neuvontajärjestelmän olisi lisättävä 
viljelijöiden tietämystä materiaalivirroista 
ja maatilan toiminnoista, jotka liittyvät 
ympäristöä, elintarvikkeiden turvallisuutta 
sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskeviin vaatimuksiin. Järjestelmä ei 
kuitenkaan saa mitenkään vaikuttaa 
viljelijöiden velvollisuuksiin ja vastuuseen 
noudattaa näitä vaatimuksia.

(16) Jotta viljelijät voisivat noudattaa 
nykyaikaista korkealaatuista maataloutta 
koskevia vaatimuksia, jäsenvaltioilla on 
tarpeen olla kattava järjestelmä, jossa
kaikille tiloille tarjotaan 
neuvontapalveluja. Maatilojen 
neuvontajärjestelmän olisi autettava 
viljelijöitä tuottamaan tehokkaasti ja 
kustannuksia säästäen; lisättävä 
viljelijöiden tietämystä materiaalivirroista 
ja maatilan toiminnoista, jotka liittyvät 
ympäristöä, elintarvikkeiden turvallisuutta 
sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskeviin vaatimuksiin. Järjestelmä ei 
kuitenkaan saa mitenkään vaikuttaa 
viljelijöiden velvollisuuksiin ja vastuuseen 
noudattaa näitä vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta viljelijät voisivat noudattaa 
nykyaikaista korkealaatuista maataloutta 
koskevia vaatimuksia, jäsenvaltioilla on 
tarpeen olla kattava järjestelmä, jossa 
kaupallisille tiloille tarjotaan 
neuvontapalveluja. Maatilojen 
neuvontajärjestelmän olisi lisättävä 
viljelijöiden tietämystä materiaalivirroista 
ja maatilan toiminnoista, jotka liittyvät 

(16) Jotta viljelijät voisivat noudattaa 
nykyaikaista korkealaatuista maataloutta 
koskevia vaatimuksia, jäsenvaltioilla on 
tarpeen olla kattava järjestelmä, jossa 
tarjotaan neuvontapalveluja. Maatilojen 
neuvontajärjestelmän olisi lisättävä 
viljelijöiden tietämystä materiaalivirroista 
ja maatilan toiminnoista, jotka liittyvät 
ympäristöä, elintarvikkeiden turvallisuutta 
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ympäristöä, elintarvikkeiden turvallisuutta 
sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskeviin vaatimuksiin. Järjestelmä ei 
kuitenkaan saa mitenkään vaikuttaa 
viljelijöiden velvollisuuksiin ja vastuuseen 
noudattaa näitä vaatimuksia.

sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskeviin vaatimuksiin. Järjestelmä ei 
kuitenkaan saa mitenkään vaikuttaa 
viljelijöiden velvollisuuksiin ja vastuuseen 
noudattaa näitä vaatimuksia.

Or. pl

Perustelu

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Tarkistus 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta viljelijät voisivat noudattaa 
nykyaikaista korkealaatuista maataloutta 
koskevia vaatimuksia, jäsenvaltioilla on 
tarpeen olla kattava järjestelmä, jossa 
kaupallisille tiloille tarjotaan 
neuvontapalveluja. Maatilojen 
neuvontajärjestelmän olisi lisättävä 
viljelijöiden tietämystä materiaalivirroista 
ja maatilan toiminnoista, jotka liittyvät 
ympäristöä, elintarvikkeiden turvallisuutta 
sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskeviin vaatimuksiin. Järjestelmä ei 
kuitenkaan saa mitenkään vaikuttaa 
viljelijöiden velvollisuuksiin ja vastuuseen 
noudattaa näitä vaatimuksia.

(16) Jotta viljelijät voisivat noudattaa 
nykyaikaista korkealaatuista maataloutta 
koskevia vaatimuksia, jäsenvaltioilla on 
tarpeen olla kattava järjestelmä, jossa 
kaupallisille tiloille tarjotaan 
neuvontapalveluja. Maatilojen 
neuvontajärjestelmän olisi lisättävä 
viljelijöiden tietämystä materiaalivirroista 
ja maatilan toiminnoista, jotka liittyvät 
ympäristöä, biologista monimuotoisuutta,
elintarvikkeiden turvallisuutta sekä eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia koskeviin 
vaatimuksiin. Järjestelmä ei kuitenkaan saa 
mitenkään vaikuttaa viljelijöiden 
velvollisuuksiin ja vastuuseen noudattaa 
näitä vaatimuksia.

Or. fr
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Tarkistus 184
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Pienten tukimäärien hallinnointi 
voi olla vaivalloista jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille. 
Tukijärjestelmissä ei tehdä eroa pieniä ja 
suuria määriä saavien tuensaajien välillä, 
ja tukikelpoisuusedellytykset, hallintoa 
koskevat säännökset ja valvontamenettelyt 
ovat samoja. Tämä ongelma voitaisiin 
välttää perustamalla sellaisia viljelijöitä 
varten, jotka saavat enintään 1 000 euron 
suuruisia tukia, vapaaehtoinen 
yksinkertaistettu tukijärjestelmä, jossa 
järjestelmään osallistuville viljelijöille 
maksettaisiin vain yksi kiinteämääräinen 
tukisumma vuosittain. Kaikki alle 
1 000 euroa tukea saavat viljelijät saisivat 
täydentävää tukea tähän 
vähimmäismäärään asti.

Or. pt

Perustelu

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.

Tarkistus 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Pienten määrien hallinnointi on 
vaivalloista jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Liiallisen hallinnollisen 

(19) Pienten määrien hallinnointi on 
vaivalloista jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Liiallisen hallinnollisen 
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taakan hillitsemiseksi jäsenvaltioiden ei 
pitäisi myöntää suoria tukia, jos tuki olisi
pienempi kuin yhteisön keskimääräinen 
tuki yhdelle hehtaarille tai jos tilan 
tukikelpoinen ala, jolle tukea haetaan, on 
vähemmän kuin yksi hehtaari.
Jäsenvaltion olisi maatalousalansa 
rakenteiden perusteella voitava valita,
kumpaako vaihtoehtoa se soveltaa. Koska 
viljelijöille, joiden tiloihin ei liity 
maatalousmaata, on jaettu 
erityistukioikeuksia, hehtaariperustaisen 
kynnyksen soveltaminen olisi tehotonta.
Tällaisiin viljelijöihin olisi siksi 
sovellettava vähimmäismäärää, joka 
perustuu keskimääräiseen 
vähimmäistukeen.

taakan hillitsemiseksi jäsenvaltioilla olisi
oltava mahdollisuus joustavasti määrittää 
tukihakemusten vähimmäiskoko.
Jäsenvaltion olisi maatalousalansa 
rakenteiden perusteella voitava valita, mitä
vaihtoehtoa se soveltaa. Koska viljelijöille, 
joiden tiloihin ei liity maatalousmaata, on 
jaettu erityistukioikeuksia, 
hehtaariperustaisen kynnyksen 
soveltaminen olisi tehotonta. Tällaisiin 
viljelijöihin olisi siksi sovellettava 
vähimmäismäärää, joka perustuu 
keskimääräiseen vähimmäistukeen.

Or. en

Perustelu

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.

Tarkistus 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Pienten määrien hallinnointi on 
vaivalloista jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Liiallisen hallinnollisen 
taakan hillitsemiseksi jäsenvaltioiden ei 
pitäisi myöntää suoria tukia, jos tuki olisi 
pienempi kuin yhteisön keskimääräinen 
tuki yhdelle hehtaarille tai jos tilan 
tukikelpoinen ala, jolle tukea haetaan, on 
vähemmän kuin yksi hehtaari. Olisi 
säädettävä erityissäännöksestä, joka koskee 

(19) Pienten määrien hallinnointi on 
vaivalloista jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Liiallisen hallinnollisen 
taakan hillitsemiseksi jäsenvaltiot voivat 
halutessaan pidättyä myöntämästä suoria 
tukia, jos tuki olisi pienempi kuin yhteisön 
keskimääräinen tuki yhdelle hehtaarille tai 
jos tilan tukikelpoinen ala, jolle tukea 
haetaan, on vähemmän kuin yksi hehtaari.
Olisi säädettävä erityissäännöksestä, joka 
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jäsenvaltioita, joiden tilarakenne poikkeaa 
merkittävästi yhteisön keskimääräisestä 
tilarakenteesta. Jäsenvaltion olisi 
maatalousalansa rakenteiden perusteella 
voitava valita, kumpaako vaihtoehtoa se 
soveltaa. Koska viljelijöille, joiden tiloihin 
ei liity maatalousmaata, on jaettu 
erityistukioikeuksia, hehtaariperustaisen 
kynnyksen soveltaminen olisi tehotonta. 
Tällaisiin viljelijöihin olisi siksi 
sovellettava vähimmäismäärää, joka 
perustuu keskimääräiseen 
vähimmäistukeen.

koskee jäsenvaltioita, joiden tilarakenne 
poikkeaa merkittävästi yhteisön 
keskimääräisestä tilarakenteesta. 
Jäsenvaltion olisi maatalousalansa 
rakenteiden perusteella voitava valita, 
kumpaako vaihtoehtoa se soveltaa. Koska 
viljelijöille, joiden tiloihin ei liity 
maatalousmaata, on jaettu 
erityistukioikeuksia, hehtaariperustaisen 
kynnyksen soveltaminen olisi tehotonta. 
Tällaisiin viljelijöihin olisi siksi 
sovellettava vähimmäismäärää, joka 
perustuu keskimääräiseen 
vähimmäistukeen.

Or. es

Tarkistus 187
Ioannis Gklavakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Pienten määrien hallinnointi on 
vaivalloista jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Liiallisen hallinnollisen 
taakan hillitsemiseksi jäsenvaltioiden ei 
pitäisi myöntää suoria tukia, jos tuki olisi 
pienempi kuin yhteisön keskimääräinen 
tuki yhdelle hehtaarille tai jos tilan 
tukikelpoinen ala, jolle tukea haetaan, on 
vähemmän kuin yksi hehtaari. Olisi 
säädettävä erityissäännöksestä, joka koskee 
jäsenvaltioita, joiden tilarakenne poikkeaa 
merkittävästi yhteisön keskimääräisestä 
tilarakenteesta. Jäsenvaltion olisi 
maatalousalansa rakenteiden perusteella 
voitava valita, kumpaako vaihtoehtoa se 
soveltaa. Koska viljelijöille, joiden tiloihin 
ei liity maatalousmaata, on jaettu 
erityistukioikeuksia, hehtaariperustaisen 
kynnyksen soveltaminen olisi tehotonta. 
Tällaisiin viljelijöihin olisi siksi 
sovellettava vähimmäismäärää, joka 

(19) Pienten määrien hallinnointi on 
vaivalloista jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Liiallisen hallinnollisen 
taakan hillitsemiseksi jäsenvaltiot voivat 
olla myöntämättä suoria tukia, jos tuki 
olisi pienempi kuin yhteisön 
keskimääräinen tuki yhdelle hehtaarille tai 
jos tilan tukikelpoinen ala, jolle tukea 
haetaan, on vähemmän kuin yksi hehtaari. 
Olisi säädettävä erityissäännöksestä, joka 
koskee jäsenvaltioita, joiden tilarakenne 
poikkeaa merkittävästi yhteisön 
keskimääräisestä tilarakenteesta. 
Jäsenvaltion olisi maatalousalansa 
rakenteiden perusteella voitava valita, 
kumpaako vaihtoehtoa se soveltaa. Koska 
viljelijöille, joiden tiloihin ei liity 
maatalousmaata, on jaettu 
erityistukioikeuksia, hehtaariperustaisen 
kynnyksen soveltaminen olisi tehotonta. 
Tällaisiin viljelijöihin olisi siksi 
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perustuu keskimääräiseen 
vähimmäistukeen.

sovellettava vähimmäismäärää, joka 
perustuu keskimääräiseen 
vähimmäistukeen. 

Or. el

Perustelu

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.

Tarkistus 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tilatukijärjestelmän soveltamisesta 
saatujen kokemusten mukaan tuotannosta 
irrotettua tulotukea on eräissä 
tapauksissa myönnetty edunsaajille, jotka 
ovat muita kuin luonnollisia henkilöitä ja 
joiden pääasiallisena tarkoituksena ei ole 
maataloustoiminnan harjoittaminen. 
Jotta maatalousalan tulotukea ei
myönnettäisi tällaisille yhtiöille ja 
yrityksille ja jotta yhteisön tuki 
käytettäisiin maatalousväestön 
kohtuullisen elintason varmistamiseen, 
jäsenvaltioille olisi annettava lupa olla 
myöntämättä kyseisille edunsaajille tämän 
asetuksen mukaisia suoria tukia.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tilatukijärjestelmän soveltamisesta 
saatujen kokemusten mukaan tuotannosta 
irrotettua tulotukea on eräissä tapauksissa 
myönnetty edunsaajille, jotka ovat muita 
kuin luonnollisia henkilöitä ja joiden 
pääasiallisena tarkoituksena ei ole 
maataloustoiminnan harjoittaminen. Jotta 
maatalousalan tulotukea ei myönnettäisi 
tällaisille yhtiöille ja yrityksille ja jotta 
yhteisön tuki käytettäisiin 
maatalousväestön kohtuullisen elintason 
varmistamiseen, jäsenvaltioille olisi 
annettava lupa olla myöntämättä kyseisille 
edunsaajille tämän asetuksen mukaisia
suoria tukia. 

(20) Tilatukijärjestelmän soveltamisesta 
saatujen kokemusten mukaan tuotannosta 
irrotettua tulotukea on eräissä tapauksissa 
myönnetty edunsaajille, jotka ovat muita 
kuin luonnollisia henkilöitä ja joiden 
pääasiallisena tarkoituksena ei ole 
maataloustoiminnan harjoittaminen. Jotta 
maatalousalan tulotukea ei myönnettäisi 
tällaisille yhtiöille ja yrityksille ja jotta 
yhteisön tuki käytettäisiin 
maatalousväestön kohtuullisen elintason 
varmistamiseen, olisi vahvistettava 
kriteerit, joiden perusteella voidaan olla 
myöntämättä kyseisille edunsaajille suoria 
tukia unionin tasolla.

Or. pl

Perustelu

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.

Tarkistus 190
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi maksettava yhteisön 
tukijärjestelmien mukaiset tuet 

(21) Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi maksettava yhteisön 
tukijärjestelmien mukaiset tuet 
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täysimääräisesti edunsaajille säädettyjen 
maksuaikojen kuluessa, jollei tässä 
asetuksessa säädetyistä tuen vähennyksistä 
muuta johdu. Suorien tukien hallinnoinnin 
joustavoittamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
sallittava maksaa suorat tuet kahdessa 
vuosierässä.

täysimääräisesti edunsaajille säädettyjen 
maksuaikojen kuluessa, jollei tässä 
asetuksessa säädetyistä tuen vähennyksistä 
muuta johdu. Suorien tukien hallinnoinnin 
joustavoittamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
sallittava maksaa suorat tuet kahdessa 
vuosierässä, ja niiden olisi alan tarpeiden 
mukaan voitava päättää maksupäivistä 
joustavasti.

Or. en

Tarkistus 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Yhteisen maatalouspolitiikan 
mukaisissa tukijärjestelmissä säädetään 
suorasta tilatuesta erityisesti 
maatalousväestön kohtuullisen elintason 
turvaamiseksi. Tämä tavoite liittyy 
läheisesti maaseutualueiden säilyttämiseen. 
Yhteisön varojen virheellisen 
kohdentamisen estämiseksi tukea ei pitäisi 
maksaa viljelijöille, jotka ovat 
keinotekoisesti luoneet tukien saamiseen 
vaaditut edellytykset.

(22) Yhteisen maatalouspolitiikan 
mukaisissa tukijärjestelmissä säädetään 
suorasta tilatuesta erityisesti 
maatalousväestön kohtuullisen elintason 
turvaamiseksi. Tämä tavoite liittyy 
läheisesti maaseutualueiden säilyttämiseen.
Näin ollen on tarpeen tukea ennen 
kaikkea perhetiloja.

Or. pl

Perustelu

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych. 
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.
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Tarkistus 192
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Yhteisen maatalouspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisiä 
tukijärjestelmiä on muutettava 
muuttuvien tilanteiden vuoksi lyhyessäkin 
määräajassa. Edunsaajat eivät näin ollen 
voi olettaa tukiedellytysten pysyvän 
muuttumattomina, vaan heidän olisi 
oltava valmiita siihen, että järjestelmiä 
saatetaan tarkistaa talouskehityksen tai 
talousarviotilanteen perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 193
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Yhteisen maatalouspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisiä 
tukijärjestelmiä on muutettava muuttuvien 
tilanteiden vuoksi lyhyessäkin määräajassa. 
Edunsaajat eivät näin ollen voi olettaa 
tukiedellytysten pysyvän 
muuttumattomina, vaan heidän olisi oltava 
valmiita siihen, että järjestelmiä saatetaan 
tarkistaa talouskehityksen tai 
talousarviotilanteen perusteella.

(23) Yhteisen maatalouspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisiä 
tukijärjestelmiä on muutettava muuttuvien 
tilanteiden vuoksi lyhyessäkin määräajassa. 
Edunsaajat eivät näin ollen voi olettaa 
tukiedellytysten pysyvän 
muuttumattomina, vaan heidän olisi oltava 
valmiita siihen, että järjestelmiä saatetaan 
tarkistaa talouskehityksen tai 
talousarviotilanteen perusteella. 
Perustamissopimuksessa vahvistettuja 
YMP:n perusperiaatteita on kuitenkin 
kunnioitettava.

Or. en
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Tarkistus 194
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Yhteisen maatalouspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisiä 
tukijärjestelmiä on muutettava muuttuvien 
tilanteiden vuoksi lyhyessäkin 
määräajassa. Edunsaajat eivät näin ollen 
voi olettaa tukiedellytysten pysyvän 
muuttumattomina, vaan heidän olisi oltava 
valmiita siihen, että järjestelmiä saatetaan 
tarkistaa talouskehityksen tai 
talousarviotilanteen perusteella.

(23) Yhteisen maatalouspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisiä 
tukijärjestelmiä on muutettava muuttuvien 
tilanteiden vuoksi. Edunsaajat eivät näin 
ollen voi olettaa tukiedellytysten pysyvän 
muuttumattomina, vaan heidän olisi oltava 
valmiita siihen, että järjestelmiä saatetaan 
tarkistaa talouskehityksen tai 
talousarviotilanteen perusteella. Heillä on 
kuitenkin oltava kohtuulliset määräajat 
kyseisiin uusiin tilanteisiin 
sopeutumiseksi.

Or. ro

Perustelu

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.

Tarkistus 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) YMP:n ensimmäinen pilari olisi 
säilytettävä tulevaisuudessa, jotta 
turvataan viljelijöiden keskeinen asema 
talouden kantavina voimina, maiseman 
suojelijoina ja Euroopan unionin 
vaatimien korkeiden 
elintarviketurvallisuusnormien takaajina 
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monilla maaseutualueilla.

Or. es

Perustelu

Viljelijöiden saamien suorien tukien järjestelmällinen leikkaaminen voisi vähentää 
huomattavasti niiden kannattavuutta ja vaarantaa monien tilojen selviytymismahdollisuudet. 
Euroopan unionin on tulevaisuudessa huolehdittava elintarvikeomavaraisuudestaan.

Tarkistus 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kesannointivelvoite otettiin käyttöön 
tarjonnan sääntelymekanismiksi. Kun 
otetaan huomioon peltokasvien 
markkinatilanteen kehitys yhdessä 
tuotannosta irrotettujen tukien kanssa, 
kyseinen mekanismi ei ole enää tarpeen, ja 
se olisi sen vuoksi poistettava. Asetuksen
(EY) N:o 1782/2003 53 artiklan ja 
63 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistetut 
kesannointioikeudet olisi sen vuoksi 
aktivoitava hehtaarien perusteella soveltaen 
samoja tukikelpoisuusedellytyksiä kuin 
muihinkin oikeuksiin.

(27) Kesannointivelvoite otettiin käyttöön 
tarjonnan sääntelymekanismiksi. Kun 
otetaan huomioon peltokasvien 
markkinatilanteen kehitys yhdessä 
tuotannosta irrotettujen tukien kanssa, 
kyseinen mekanismi ei ole enää tarpeen, ja 
se olisi sen vuoksi poistettava. Osa 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 53 artiklan 
ja 63 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetuista kesannointioikeuksista olisi 
sen vuoksi aktivoitava hehtaarien 
perusteella soveltaen samoja 
tukikelpoisuusedellytyksiä kuin muihinkin 
oikeuksiin. Kesannoinnin 
ympäristöhyötyjen menettäminen olisi 
korvattava ottamalla käyttöön uusia 
järjestelyjä varsinkin, mitä tulee 
biologiseen monimuotoisuuteen. Jäljelle 
jäävät kesannointioikeudet pitäisi kytkeä 
velvollisuuteen säilyttää biologinen 
monimuotoisuus tietyllä maa-alalla 
ottamalla käyttöön biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvä tilatukioikeus.

Or. fr
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Tarkistus 197
Neil Parish

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kesannointivelvoite otettiin käyttöön 
tarjonnan sääntelymekanismiksi. Kun 
otetaan huomioon peltokasvien 
markkinatilanteen kehitys yhdessä 
tuotannosta irrotettujen tukien kanssa, 
kyseinen mekanismi ei ole enää tarpeen, ja 
se olisi sen vuoksi poistettava. Asetuksen
(EY) N:o 1782/2003 53 artiklan ja 
63 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistetut 
kesannointioikeudet olisi sen vuoksi 
aktivoitava hehtaarien perusteella 
soveltaen samoja 
tukikelpoisuusedellytyksiä kuin 
muihinkin oikeuksiin.

(27) Kesannointivelvoite otettiin käyttöön 
tarjonnan sääntelymekanismiksi. Kun 
otetaan huomioon peltokasvien 
markkinatilanteen kehitys yhdessä 
tuotannosta irrotettujen tukien kanssa, 
kyseinen mekanismi ei ole enää tarpeen, ja 
se olisi sen vuoksi poistettava. Asetuksen
(EY) N:o 1782/2003 53 artiklan ja 
63 artiklan 2 kohdan mukaisesti
vahvistetuista kesannointioikeuksista 
tulee normaaleja oikeuksia.

Or. en

Perustelu

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Tarkistus 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kun aiemmin tuotantoon sidotut 
markkinatuet sisällytettiin 
tilatukijärjestelmään, tukioikeuksien arvo 
perustui historiallisen mallin valinneissa 
jäsenvaltioissa aiempiin tilakohtaisiin 
tukiin. Koska tilatukijärjestelmän 
käyttöönotosta on jo vuosia ja siihen on 
onnistuneesti sisällytetty muita aloja, on 

(28) Historiallisen mallin valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava eräin 
edellytyksin tarkistaa jaettuja tukioikeuksia 
niiden yksikköarvon 
yhdenmukaistamiseksi yhteisön oikeuden 
yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita noudattaen.
Jäsenvaltiot voivat yhdenmukaisempia 
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yhä vaikeampi perustella, miksi aiempaan 
tukeen perustuvien tukitasojen välillä voi 
olla merkittäviä tilakohtaisia eroja. Sen 
vuoksi historiallisen mallin valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava eräin 
edellytyksin tarkistaa jaettuja tukioikeuksia 
niiden yksikköarvon 
yhdenmukaistamiseksi yhteisön oikeuden 
yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita noudattaen. 
Jäsenvaltiot voivat yhdenmukaisempia 
arvoja vahvistaessaan ottaa huomioon 
maantieteellisten alueiden ominaispiirteet. 
Jotta viljelijät voisivat mukautua 
muuttuviin tukitasoihin, tukioikeuksien 
arvon yhdenmukaistaminen olisi tehtävä 
riittävän siirtymäkauden kuluessa ja vain
muutamia vähennyksiä soveltaen.

arvoja vahvistaessaan ottaa huomioon 
maantieteellisten alueiden ominaispiirteet. 
Jotta viljelijät voisivat mukautua 
muuttuviin tukitasoihin, tukioikeuksien 
arvon yhdenmukaistaminen olisi tehtävä 
riittävän siirtymäkauden kuluessa kullekin 
jäsenvaltiolle parhaiten sopivaa tahtia 
noudattaen ja vain muutamia vähennyksiä 
soveltaen.

Or. es

Tarkistus 199
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kun aiemmin tuotantoon sidotut 
markkinatuet sisällytettiin 
tilatukijärjestelmään, tukioikeuksien arvo 
perustui historiallisen mallin valinneissa 
jäsenvaltioissa aiempiin tilakohtaisiin 
tukiin. Koska tilatukijärjestelmän 
käyttöönotosta on jo vuosia ja siihen on 
onnistuneesti sisällytetty muita aloja, on 
yhä vaikeampi perustella, miksi aiempaan 
tukeen perustuvien tukitasojen välillä voi 
olla merkittäviä tilakohtaisia eroja. Sen 
vuoksi historiallisen mallin valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava eräin 
edellytyksin tarkistaa jaettuja 
tukioikeuksia niiden yksikköarvon 
yhdenmukaistamiseksi yhteisön oikeuden 
yleisperiaatteita ja yhteisen 

(28) Kun aiemmin tuotantoon sidotut 
markkinatuet sisällytettiin 
tilatukijärjestelmään, tukioikeuksien arvo 
perustui historiallisen mallin valinneissa 
jäsenvaltioissa aiempiin tilakohtaisiin 
tukiin. Koska tilatukijärjestelmän 
käyttöönotosta on jo vuosia ja siihen on 
onnistuneesti sisällytetty muita aloja, on 
yhä vaikeampi perustella, miksi aiempaan 
tukeen perustuvien tukitasojen välillä voi 
olla merkittäviä tilakohtaisia eroja. Sen 
vuoksi tilatuen ehdoksi on asetettava 
velvollisuus viljellä tukea saavia maa-
aloja tai pitää ne viljeltyinä.
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maatalouspolitiikan tavoitteita 
noudattaen. Jäsenvaltiot voivat 
yhdenmukaisempia arvoja vahvistaessaan 
ottaa huomioon maantieteellisten 
alueiden ominaispiirteet. Jotta viljelijät 
voisivat mukautua muuttuviin 
tukitasoihin, tukioikeuksien arvon 
yhdenmukaistaminen olisi tehtävä 
riittävän siirtymäkauden kuluessa ja vain 
muutamia vähennyksiä soveltaen.

Or. pt

Perustelu

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.

Tarkistus 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kun aiemmin tuotantoon sidotut 
markkinatuet sisällytettiin 
tilatukijärjestelmään, tukioikeuksien arvo 
perustui historiallisen mallin valinneissa 
jäsenvaltioissa aiempiin tilakohtaisiin 
tukiin. Koska tilatukijärjestelmän 
käyttöönotosta on jo vuosia ja siihen on 
onnistuneesti sisällytetty muita aloja, on 
yhä vaikeampi perustella, miksi aiempaan 
tukeen perustuvien tukitasojen välillä voi 
olla merkittäviä tilakohtaisia eroja. Sen 
vuoksi historiallisen mallin valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava eräin 
edellytyksin tarkistaa jaettuja 
tukioikeuksia niiden yksikköarvon 
yhdenmukaistamiseksi yhteisön oikeuden 
yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita noudattaen. 

(28) Kun aiemmin tuotantoon sidotut 
markkinatuet sisällytettiin 
tilatukijärjestelmään, tukioikeuksien arvo 
perustui historiallisen mallin valinneissa 
jäsenvaltioissa aiempiin tilakohtaisiin 
tukiin. Koska tilatukijärjestelmän 
käyttöönotosta on jo vuosia ja siihen on 
onnistuneesti sisällytetty muita aloja, ja 
ottaen huomioon unionin laajentumisen, 
on yhä vaikeampi perustella, miksi 
aiempaan tukeen perustuvien tukitasojen 
välillä voi olla merkittäviä tilakohtaisia 
eroja. Sen vuoksi kaikissa jäsenvaltioissa 
olisi otettava käyttöön tukien 
vakiomuotoinen perustaso yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita noudattaen.
Viljelyolosuhteiltaan epäsuotuisilla 
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Jäsenvaltiot voivat yhdenmukaisempia 
arvoja vahvistaessaan ottaa huomioon 
maantieteellisten alueiden ominaispiirteet. 
Jotta viljelijät voisivat mukautua 
muuttuviin tukitasoihin, tukioikeuksien 
arvon yhdenmukaistaminen olisi tehtävä 
riittävän siirtymäkauden kuluessa ja vain 
muutamia vähennyksiä soveltaen.

seuduilla kyseistä vakiotukea 
täydennettäisiin täydentävällä tuella. Jotta 
viljelijät voisivat mukautua muuttuviin 
tukitasoihin, tukioikeuksien arvon 
yhdenmukaistaminen olisi tehtävä riittävän 
siirtymäkauden kuluessa ja vain muutamia 
vähennyksiä soveltaen. Uusien 
jäsenvaltioiden tapauksessa 
tukioikeuksien arvon 
yhdenmukaistaminen pitäisi toteuttaa 
sitten, kun kyseisiä jäsenvaltioita varten 
liittymisasiakirjoissa vahvistetut 
siirtymäajat ovat päättyneet.

Or. pl

Perustelu

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Tarkistus 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kun aiemmin tuotantoon sidotut 
markkinatuet sisällytettiin 
tilatukijärjestelmään, tukioikeuksien arvo 
perustui historiallisen mallin valinneissa 
jäsenvaltioissa aiempiin tilakohtaisiin 
tukiin. Koska tilatukijärjestelmän 
käyttöönotosta on jo vuosia ja siihen on 
onnistuneesti sisällytetty muita aloja, on 
yhä vaikeampi perustella, miksi aiempaan 
tukeen perustuvien tukitasojen välillä voi 
olla merkittäviä tilakohtaisia eroja. Sen 
vuoksi historiallisen mallin valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava eräin 

(28) Kun aiemmin tuotantoon sidotut 
markkinatuet sisällytettiin 
tilatukijärjestelmään, tukioikeuksien arvo 
perustui historiallisen mallin valinneissa 
jäsenvaltioissa aiempiin tilakohtaisiin 
tukiin. Koska tilatukijärjestelmän 
käyttöönotosta on jo vuosia ja siihen on 
onnistuneesti sisällytetty muita aloja, on 
yhä vaikeampi perustella, miksi aiempaan 
tukeen perustuvien tukitasojen välillä voi 
olla merkittäviä tilakohtaisia eroja. Sen 
vuoksi historiallisen mallin valinneita 
jäsenvaltioita olisi pyydettävä eräin
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edellytyksin tarkistaa jaettuja 
tukioikeuksia niiden yksikköarvon 
yhdenmukaistamiseksi yhteisön oikeuden 
yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita noudattaen. 
Jäsenvaltiot voivat yhdenmukaisempia 
arvoja vahvistaessaan ottaa huomioon 
maantieteellisten alueiden ominaispiirteet. 
Jotta viljelijät voisivat mukautua 
muuttuviin tukitasoihin, tukioikeuksien 
arvon yhdenmukaistaminen olisi tehtävä 
riittävän siirtymäkauden kuluessa ja vain 
muutamia vähennyksiä soveltaen.

edellytyksin tarkistamaan yhteistyössä 
alueellisten viranomaisten kanssa ja 
vaikutustenarvioinnin perusteella jaettuja 
tukioikeuksia niiden yksikköarvon 
yhdenmukaistamiseksi yhteisön oikeuden 
yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita noudattaen.
Jäsenvaltiot voivat yhdenmukaisempia 
arvoja vahvistaessaan ottaa huomioon 
maantieteellisten alueiden ominaispiirteet. 
Jotta viljelijät voisivat mukautua 
muuttuviin tukitasoihin, tukioikeuksien 
arvon yhdenmukaistaminen olisi tehtävä 
riittävän siirtymäkauden kuluessa ja vain 
muutamia vähennyksiä soveltaen.

Or. fr

Perustelu

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.

Tarkistus 202
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kun aiemmin tuotantoon sidotut 
markkinatuet sisällytettiin 
tilatukijärjestelmään, tukioikeuksien arvo 
perustui historiallisen mallin valinneissa 
jäsenvaltioissa aiempiin tilakohtaisiin 
tukiin. Koska tilatukijärjestelmän 
käyttöönotosta on jo vuosia ja siihen on 
onnistuneesti sisällytetty muita aloja, on
yhä vaikeampi perustella, miksi aiempaan 
tukeen perustuvien tukitasojen välillä voi 
olla merkittäviä tilakohtaisia eroja. Sen 
vuoksi historiallisen mallin valinneiden 

(28) Kun aiemmin tuotantoon sidotut 
markkinatuet sisällytettiin 
tilatukijärjestelmään, tukioikeuksien arvo 
perustui historiallisen mallin valinneissa 
jäsenvaltioissa aiempiin tilakohtaisiin 
tukiin. Koska tilatukijärjestelmän 
käyttöönotosta on jo vuosia ja siihen on 
onnistuneesti sisällytetty muita aloja, voi 
joissakin tapauksessa olla yhä vaikeampi 
perustella, miksi aiempaan tukeen 
perustuvien tukitasojen välillä voi olla 
merkittäviä tilakohtaisia eroja. Sen vuoksi 
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jäsenvaltioiden olisi sallittava eräin 
edellytyksin tarkistaa jaettuja tukioikeuksia 
niiden yksikköarvon 
yhdenmukaistamiseksi yhteisön oikeuden 
yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita noudattaen. 
Jäsenvaltiot voivat yhdenmukaisempia 
arvoja vahvistaessaan ottaa huomioon 
maantieteellisten alueiden ominaispiirteet. 
Jotta viljelijät voisivat mukautua 
muuttuviin tukitasoihin, tukioikeuksien 
arvon yhdenmukaistaminen olisi tehtävä 
riittävän siirtymäkauden kuluessa ja vain 
muutamia vähennyksiä soveltaen.

historiallisen mallin valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava eräin 
edellytyksin tarkistaa jaettuja tukioikeuksia 
niiden yksikköarvon 
yhdenmukaistamiseksi yhteisön oikeuden
yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita noudattaen. 
Jäsenvaltiot voivat yhdenmukaisempia 
arvoja vahvistaessaan ottaa huomioon 
maantieteellisten alueiden ominaispiirteet. 
Jotta viljelijät voisivat mukautua 
muuttuviin tukitasoihin jäsenvaltion niistä 
mahdollisesti päättäessä, tukioikeuksien 
arvon yhdenmukaistaminen olisi tehtävä 
riittävän siirtymäkauden kuluessa ja vain 
muutamia vähennyksiä soveltaen.

Or. en

Tarkistus 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Vuoden 2003 uudistuksen myötä 
jäsenvaltiot pystyivät valitsemaan, 
soveltavatko ne tilatukijärjestelmää 
historiallisen vai alueellisen 
täytäntöönpanomallin mukaisesti. 
Jäsenvaltioilla on sen jälkeen ollut 
mahdollisuus arvioida valintojensa 
vaikutuksia sekä taloudelliselta että 
hallinnon kannalta. Jäsenvaltioiden olisi 
sallittava tarkistaa alkuperäistä 
valintaansa kokemustensa perusteella. 
Tästä syystä historiallisen mallin 
valinneiden jäsenvaltioiden olisi sallittava 
siirtyä alueelliseen malliin, sen lisäksi että 
niillä on mahdollisuus yhdenmukaistaa 
tukioikeuksien arvoa. Alueellisen mallin 
valinneiden jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
eräin edellytyksin sallittava tarkistaa 

Poistetaan.
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päätöksiään tukioikeuksien arvon 
yhdenmukaistamiseksi etukäteen 
vahvistetuilla menettelyillä yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita 
noudattaen. Jotta viljelijät voisivat 
mukautua muuttuviin tukitasoihin, 
tällaiset muutokset olisi tehtävä riittävän 
siirtymäkauden kuluessa ja vain 
muutamia vähennyksiä soveltaen.

Or. pl

Perustelu

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Tarkistus 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Vuoden 2003 uudistuksen myötä 
jäsenvaltiot pystyivät valitsemaan, 
soveltavatko ne tilatukijärjestelmää 
historiallisen vai alueellisen 
täytäntöönpanomallin mukaisesti.
Jäsenvaltioilla on sen jälkeen ollut 
mahdollisuus arvioida valintojensa 
vaikutuksia sekä taloudelliselta että 
hallinnon kannalta. Jäsenvaltioiden olisi 
sallittava tarkistaa alkuperäistä valintaansa 
kokemustensa perusteella. Tästä syystä 
historiallisen mallin valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava siirtyä
alueelliseen malliin, sen lisäksi että niillä 
on mahdollisuus yhdenmukaistaa 
tukioikeuksien arvoa. Alueellisen mallin 

(29) Vuoden 2003 uudistuksen myötä 
jäsenvaltiot pystyivät valitsemaan, 
soveltavatko ne tilatukijärjestelmää 
historiallisen vai alueellisen 
täytäntöönpanomallin mukaisesti.
Jäsenvaltioilla on sen jälkeen ollut 
mahdollisuus arvioida valintojensa 
vaikutuksia sekä taloudelliselta että 
hallinnon kannalta. Jäsenvaltioita olisi 
pyydettävä tarkistamaan alkuperäistä 
valintaansa kokemustensa perusteella 
yhteistyössä alueellisten viranomaisten 
kanssa ja vaikutustenarvioinnin 
perusteella. Tästä syystä historiallisen 
mallin valinneita jäsenvaltioita olisi 
pyydettävä siirtymään alueelliseen malliin, 
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valinneiden jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
eräin edellytyksin sallittava tarkistaa 
päätöksiään tukioikeuksien arvon 
yhdenmukaistamiseksi etukäteen 
vahvistetuilla menettelyillä yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita noudattaen. 
Jotta viljelijät voisivat mukautua 
muuttuviin tukitasoihin, tällaiset muutokset 
olisi tehtävä riittävän siirtymäkauden 
kuluessa ja vain muutamia vähennyksiä 
soveltaen.

sen lisäksi että niillä on mahdollisuus 
yhdenmukaistaa tukioikeuksien arvoa. 
Alueellisen mallin valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi lisäksi eräin 
edellytyksin sallittava tarkistaa päätöksiään 
tukioikeuksien arvon 
yhdenmukaistamiseksi etukäteen 
vahvistetuilla menettelyillä yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita noudattaen.
Jotta viljelijät voisivat mukautua 
muuttuviin tukitasoihin, tällaiset muutokset 
olisi tehtävä riittävän siirtymäkauden 
kuluessa ja vain muutamia vähennyksiä 
soveltaen.

Or. fr

Perustelu

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Tarkistus 205
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Vuoden 2003 uudistuksen myötä 
jäsenvaltiot pystyivät valitsemaan, 
soveltavatko ne tilatukijärjestelmää 
historiallisen vai alueellisen 
täytäntöönpanomallin mukaisesti. 
Jäsenvaltioilla on sen jälkeen ollut 
mahdollisuus arvioida valintojensa 
vaikutuksia sekä taloudelliselta että 
hallinnon kannalta. Jäsenvaltioiden olisi 
sallittava tarkistaa alkuperäistä valintaansa 
kokemustensa perusteella. Tästä syystä 

(29) Vuoden 2003 uudistuksen myötä 
jäsenvaltiot pystyivät valitsemaan, 
soveltavatko ne tilatukijärjestelmää 
historiallisen vai alueellisen 
täytäntöönpanomallin mukaisesti. 
Jäsenvaltioilla on sen jälkeen ollut 
mahdollisuus arvioida valintojensa 
vaikutuksia sekä taloudelliselta että 
hallinnon kannalta. Jäsenvaltioiden olisi 
sallittava tarkistaa alkuperäistä valintaansa 
kokemustensa perusteella. Tästä syystä 
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historiallisen mallin valinneiden
jäsenvaltioiden olisi sallittava siirtyä
alueelliseen malliin, sen lisäksi että niillä 
on mahdollisuus yhdenmukaistaa 
tukioikeuksien arvoa. Alueellisen mallin 
valinneiden jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
eräin edellytyksin sallittava tarkistaa 
päätöksiään tukioikeuksien arvon 
yhdenmukaistamiseksi etukäteen 
vahvistetuilla menettelyillä yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita noudattaen. 
Jotta viljelijät voisivat mukautua 
muuttuviin tukitasoihin, tällaiset muutokset 
olisi tehtävä riittävän siirtymäkauden 
kuluessa ja vain muutamia vähennyksiä 
soveltaen.

historiallisen mallin valinneiden
jäsenvaltioille olisi tarjottava 
vaihtoehdoksi siirtymistä alueelliseen 
malliin, sen lisäksi että niillä on
mahdollisuus yhdenmukaistaa 
tukioikeuksien arvoa. Alueellisen mallin 
valinneiden jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
eräin edellytyksin sallittava tarkistaa 
päätöksiään tukioikeuksien arvon 
yhdenmukaistamiseksi etukäteen 
vahvistetuilla menettelyillä yhteisön 
oikeuden yleisperiaatteita ja yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita noudattaen. 
Jotta viljelijät voisivat mukautua 
muuttuviin tukitasoihin, tällaiset muutokset 
olisi tehtävä riittävän siirtymäkauden 
kuluessa ja vain muutamia vähennyksiä 
soveltaen.

Or. en

Tarkistus 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Täydentävien ehtojen järjestelmää 
ja/tai yhteistä maatalouspolitiikkaa on 
todennäköisesti mukautettava lisää 
tulevaisuudessa, koska tällä hetkellä 
tukien määrä ei aina tunnu olevan 
oikeassa suhteessa asianomaisten 
viljelijöiden määräysten noudattamista 
koskeviin pyrkimyksiin siitä syystä, että 
tuet riippuvat yhä suuressa määrin 
aikaisemmista maksuperusteista. 
Erityisesti eläinten hyvinvointia koskeva 
lainsäädäntö on mitä ilmeisimmin 
kaikkein raskain karjankasvattajille, mikä 
ei kuitenkaan heijastu heidän 
tukitasostaan. Mikäli tuodut tuotteet 
kuitenkin täyttäisivät samat eläinten 
hyvinvointia koskevat vaatimukset, ei olisi 
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tarvetta maksaa viljelijöille korvausta 
siitä, että he noudattavat yhteisön 
lainsäädäntöä tällä alalla. Komission on 
siksi pyrittävä siihen, että myös muut kuin 
kaupalliset huolenaiheet otetaan 
huomioon maahantuonnin kriteereinä 
Maailman kauppajärjestössä käytävien 
neuvotteluiden yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Tarkistus 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Vaikka asetuksella (EY) 
N:o 1782/2003 otettiin käyttöön 
tuotannosta irrotettu tilatukijärjestelmä, 
siinä myös sallittiin jäsenvaltioiden jättää 
eräät tuet järjestelmän ulkopuolelle. 
Kyseisen asetuksen 64 artiklan 3 kohdassa 
säädetään, että kyseisen asetuksen III 
osaston 5 luvun 2 ja 3 jaksoissa säädettyjä 
vaihtoehtoja tarkistetaan markkinoiden ja 
rakenteiden kehityksen perusteella. 
Kokemusten perusteella tuen irrottaminen 
tuotantomääristä lisää tuottajien 
valinnanmahdollisuuksia, sillä he voivat 
tehdä tuotantopäätöksensä kannattavuuden 
ja markkinoiden palautteen perusteella.
Tämä pätee erityisesti peltokasveihin, 
humalaan ja siemeniin ja jossain määrin 
myös naudanliha-alaan. Sen vuoksi 
näiden alojen osittain tuotantoon sidotut 
tuet olisi sisällytettävä 

(30) Vaikka asetuksella (EY) 
N:o 1782/2003 otettiin käyttöön 
tuotannosta irrotettu tilatukijärjestelmä, 
siinä myös sallittiin jäsenvaltioiden jättää 
eräät tuet järjestelmän ulkopuolelle. 
Kyseisen asetuksen 64 artiklan 3 kohdassa 
säädetään, että kyseisen asetuksen III 
osaston 5 luvun 2 ja 3 jaksoissa säädettyjä 
vaihtoehtoja tarkistetaan markkinoiden ja 
rakenteiden kehityksen perusteella. 
Kokemusten perusteella tuen irrottaminen 
tuotantomääristä voisi lisätä tuottajien 
valinnanmahdollisuuksia, sillä he voivat 
tehdä tuotantopäätöksensä kannattavuuden 
ja markkinoiden palautteen perusteella.
Siksi jäsenvaltioille olisi annettava lupa 
jatkaa omalla päätöksellään suorien 
tukien irrottamista tuotannosta. Koska 
hedelmä- ja vihannesalan tuotantomääriin 
osittain sidotut tuet on otettu käyttöön 
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tilatukijärjestelmään. Jotta naudanliha-
alan tuottajat voisivat vähitellen 
mukautua uusiin tukijärjestelyihin, olisi 
säädettävä, että urospuolisista 
nautaeläimistä myönnettävä erityispalkkio 
ja teurastuspalkkio sisällytetään 
tilatukijärjestelmään asteittain. Koska 
hedelmä- ja vihannesalan tuotantomääriin 
osittain sidotut tuet on otettu käyttöön 
vasta hiljattain siirtymävaiheen 
toimenpiteenä, näiden järjestelmien 
tarkistaminen ei ole tarpeen.

vasta hiljattain siirtymävaiheen 
toimenpiteenä, näiden järjestelmien 
tarkistaminen ei ole tarpeen.

Or. es

Tarkistus 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Vaikka asetuksella (EY) 
N:o 1782/2003 otettiin käyttöön 
tuotannosta irrotettu tilatukijärjestelmä, 
siinä myös sallittiin jäsenvaltioiden jättää 
eräät tuet järjestelmän ulkopuolelle. 
Kyseisen asetuksen 64 artiklan 3 kohdassa 
säädetään, että kyseisen asetuksen 
III osaston 5 luvun 2 ja 3 jaksoissa 
säädettyjä vaihtoehtoja tarkistetaan 
markkinoiden ja rakenteiden kehityksen 
perusteella. Kokemusten perusteella tuen 
irrottaminen tuotantomääristä lisää 
tuottajien valinnanmahdollisuuksia, sillä he 
voivat tehdä tuotantopäätöksensä 
kannattavuuden ja markkinoiden palautteen 
perusteella. Tämä pätee erityisesti 
peltokasveihin, humalaan ja siemeniin ja 
jossain määrin myös naudanliha-alaan.
Sen vuoksi näiden alojen osittain 
tuotantoon sidotut tuet olisi sisällytettävä 
tilatukijärjestelmään. Jotta naudanliha-
alan tuottajat voisivat vähitellen 
mukautua uusiin tukijärjestelyihin, olisi 

(30) Vaikka asetuksella (EY) 
N:o 1782/2003 otettiin käyttöön 
tuotannosta irrotettu tilatukijärjestelmä, 
siinä myös sallittiin jäsenvaltioiden jättää 
eräät tuet järjestelmän ulkopuolelle. 
Kyseisen asetuksen 64 artiklan 3 kohdassa 
säädetään, että kyseisen asetuksen 
III osaston 5 luvun 2 ja 3 jaksoissa 
säädettyjä vaihtoehtoja tarkistetaan 
markkinoiden ja rakenteiden kehityksen 
perusteella. Kokemusten perusteella tuen 
irrottaminen tuotantomääristä lisää 
tuottajien valinnanmahdollisuuksia, sillä he 
voivat tehdä tuotantopäätöksensä 
kannattavuuden ja markkinoiden palautteen 
perusteella. Tämä pätee erityisesti 
peltokasveihin, humalaan ja siemeniin. Sen 
vuoksi näiden alojen osittain tuotantoon 
sidotut tuet olisi sisällytettävä 
tilatukijärjestelmään. Koska hedelmä- ja 
vihannesalan tuotantomääriin osittain 
sidotut tuet on otettu käyttöön vasta 
hiljattain siirtymävaiheen toimenpiteenä, 
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säädettävä, että urospuolisista 
nautaeläimistä myönnettävä erityispalkkio 
ja teurastuspalkkio sisällytetään 
tilatukijärjestelmään asteittain. Koska 
hedelmä- ja vihannesalan tuotantomääriin 
osittain sidotut tuet on otettu käyttöön 
vasta hiljattain siirtymävaiheen 
toimenpiteenä, näiden järjestelmien 
tarkistaminen ei ole tarpeen.

näiden järjestelmien tarkistaminen ei ole 
tarpeen.

Or. fr

Perustelu

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.

Tarkistus 209
Duarte Freitas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

Vaikka asetuksella (EY) N:o 1782/2003 
otettiin käyttöön tuotannosta irrotettu 
tilatukijärjestelmä, siinä myös sallittiin 
jäsenvaltioiden jättää eräät tuet 
järjestelmän ulkopuolelle. Kyseisen 
asetuksen 64 artiklan 3 kohdassa 
säädetään, että kyseisen asetuksen 
III osaston 5 luvun 2 ja 3 jaksoissa 
säädettyjä vaihtoehtoja tarkistetaan 
markkinoiden ja rakenteiden kehityksen 
perusteella. Kokemusten perusteella tuen 
irrottaminen tuotantomääristä lisää 
tuottajien valinnanmahdollisuuksia, sillä he 
voivat tehdä tuotantopäätöksensä 
kannattavuuden ja markkinoiden palautteen 
perusteella. Tämä pätee erityisesti 
peltokasveihin, humalaan ja siemeniin ja 
jossain määrin myös naudanliha-alaan. Sen 

(30) Vaikka asetuksella (EY) 
N:o 1782/2003 otettiin käyttöön 
tuotannosta irrotettu tilatukijärjestelmä, 
siinä myös sallittiin jäsenvaltioiden jättää 
eräät tuet järjestelmän ulkopuolelle. 
Kyseisen asetuksen 64 artiklan 3 kohdassa 
säädetään, että kyseisen asetuksen 
III osaston 5 luvun 2 ja 3 jaksoissa 
säädettyjä vaihtoehtoja tarkistetaan 
markkinoiden ja rakenteiden kehityksen 
perusteella. Kokemusten perusteella tuen 
irrottaminen tuotantomääristä lisää 
tuottajien valinnanmahdollisuuksia, sillä he 
voivat tehdä tuotantopäätöksensä 
kannattavuuden ja markkinoiden palautteen 
perusteella. Tämä pätee erityisesti 
peltokasveihin, humalaan ja siemeniin ja 
jossain määrin myös naudanliha-alaan. Sen 
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vuoksi näiden alojen osittain tuotantoon 
sidotut tuet olisi sisällytettävä
tilatukijärjestelmään. Jotta naudanliha-alan 
tuottajat voisivat vähitellen mukautua 
uusiin tukijärjestelyihin, olisi säädettävä, 
että urospuolisista nautaeläimistä 
myönnettävä erityispalkkio ja 
teurastuspalkkio sisällytetään 
tilatukijärjestelmään asteittain. Koska 
hedelmä- ja vihannesalan tuotantomääriin 
osittain sidotut tuet on otettu käyttöön 
vasta hiljattain siirtymävaiheen 
toimenpiteenä, näiden järjestelmien 
tarkistaminen ei ole tarpeen.

vuoksi jäsenvaltioille olisi jätettävä 
mahdollisuus sisällyttää näiden alojen 
osittain tuotantoon sidotut tuet 
tilatukijärjestelmään. Jotta naudanliha-alan 
tuottajat voisivat vähitellen mukautua 
uusiin tukijärjestelyihin, olisi säädettävä, 
että urospuolisista nautaeläimistä 
myönnettävä erityispalkkio ja 
teurastuspalkkio sisällytetään 
tilatukijärjestelmään asteittain. Koska 
hedelmä- ja vihannesalan tuotantomääriin 
osittain sidotut tuet on otettu käyttöön 
vasta hiljattain siirtymävaiheen 
toimenpiteenä, näiden järjestelmien 
tarkistaminen ei ole tarpeen.

Or. pt

Perustelu

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.

Tarkistus 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Vaikka asetuksella (EY) 
N:o 1782/2003 otettiin käyttöön 
tuotannosta irrotettu tilatukijärjestelmä, 
siinä myös sallittiin jäsenvaltioiden jättää 
eräät tuet järjestelmän ulkopuolelle. 
Kyseisen asetuksen 64 artiklan 3 kohdassa 
säädetään, että kyseisen asetuksen 
III osaston 5 luvun 2 ja 3 jaksoissa 
säädettyjä vaihtoehtoja tarkistetaan 
markkinoiden ja rakenteiden kehityksen 
perusteella. Kokemusten perusteella tuen 
irrottaminen tuotantomääristä lisää 

(30) Vaikka asetuksella (EY) 
N:o 1782/2003 otettiin käyttöön 
tuotannosta irrotettu tilatukijärjestelmä, 
siinä myös sallittiin jäsenvaltioiden jättää 
eräät tuet järjestelmän ulkopuolelle. 
Kyseisen asetuksen 64 artiklan 3 kohdassa 
säädetään, että kyseisen asetuksen 
III osaston 5 luvun 2 ja 3 jaksoissa 
säädettyjä vaihtoehtoja tarkistetaan 
markkinoiden ja rakenteiden kehityksen 
perusteella. Kokemusten perusteella tuen 
irrottaminen tuotantomääristä lisää 
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tuottajien valinnanmahdollisuuksia, sillä he 
voivat tehdä tuotantopäätöksensä 
kannattavuuden ja markkinoiden palautteen 
perusteella. Tämä pätee erityisesti 
peltokasveihin, humalaan ja siemeniin ja 
jossain määrin myös naudanliha-alaan.
Sen vuoksi näiden alojen osittain 
tuotantoon sidotut tuet olisi sisällytettävä 
tilatukijärjestelmään. Jotta naudanliha-
alan tuottajat voisivat vähitellen 
mukautua uusiin tukijärjestelyihin, olisi 
säädettävä, että urospuolisista 
nautaeläimistä myönnettävä erityispalkkio 
ja teurastuspalkkio sisällytetään 
tilatukijärjestelmään asteittain. Koska 
hedelmä- ja vihannesalan tuotantomääriin 
osittain sidotut tuet on otettu käyttöön 
vasta hiljattain siirtymävaiheen 
toimenpiteenä, näiden järjestelmien 
tarkistaminen ei ole tarpeen.

tuottajien valinnanmahdollisuuksia, sillä he 
voivat tehdä tuotantopäätöksensä 
kannattavuuden ja markkinoiden palautteen 
perusteella. Sen vuoksi kaikkien alojen 
osittain tuotantoon sidotut tuet olisi 
sisällytettävä tilatukijärjestelmään. Koska 
hedelmä- ja vihannesalan tuotantomääriin 
osittain sidotut tuet on otettu käyttöön 
vasta hiljattain siirtymävaiheen 
toimenpiteenä, näiden järjestelmien 
tarkistaminen ei ole tarpeen.

Or. en

Perustelu

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Tarkistus 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Emolehmien sekä lammas- ja 
vuohialan osalta eräillä alueilla näyttää 
edelleen olevan maatalouselinkeinon 
kannalta tarpeen säilyttää 
maataloustuotannon vähimmäistaso 
etenkin, jos viljelijöillä ei ole muita 

Poistetaan.
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taloudellisia vaihtoehtoja. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava päättää, että 
ne säilyttävät tuotantoon sidottujen tukien 
nykytason tai emolehmien osalta 
alhaisemman tason. Tällöin olisi 
säädettävä, että Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1760/2000 sekä neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 21/2004 säädettyjä 
tunnistus- ja rekisteröintivaatimuksia on 
noudatettava erityisesti eläinten 
jäljitettävyyden varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Tarkistus 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Emolehmien sekä lammas- ja 
vuohialan osalta eräillä alueilla näyttää 
edelleen olevan maatalouselinkeinon 
kannalta tarpeen säilyttää 
maataloustuotannon vähimmäistaso 
etenkin, jos viljelijöillä ei ole muita 
taloudellisia vaihtoehtoja. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava päättää, että 
ne säilyttävät tuotantoon sidottujen tukien 
nykytason tai emolehmien osalta 
alhaisemman tason. Tällöin olisi 
säädettävä, että Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1760/2000 sekä neuvoston 

(31) Eräillä alueilla näyttää tiettyjen alojen 
tasapainon vuoksi edelleen olevan 
maatalouselinkeinon kannalta tarpeen 
säilyttää maataloustuotannon 
vähimmäistaso etenkin, jos viljelijöillä ei 
ole muita taloudellisia vaihtoehtoja. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden olisi sallittava 
päättää, että ne säilyttävät tuotantoon 
sidottujen tukien nykytason.
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asetuksessa (EY) N:o 21/2004 säädettyjä 
tunnistus- ja rekisteröintivaatimuksia on 
noudatettava erityisesti eläinten 
jäljitettävyyden varmistamiseksi.

Or. es

Tarkistus 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Emolehmien sekä lammas- ja 
vuohialan osalta eräillä alueilla näyttää 
edelleen olevan maatalouselinkeinon 
kannalta tarpeen säilyttää 
maataloustuotannon vähimmäistaso 
etenkin, jos viljelijöillä ei ole muita 
taloudellisia vaihtoehtoja. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava päättää, että 
ne säilyttävät tuotantoon sidottujen tukien 
nykytason tai emolehmien osalta 
alhaisemman tason. Tällöin olisi 
säädettävä, että Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1760/2000 sekä neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 21/2004 säädettyjä tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimuksia on noudatettava 
erityisesti eläinten jäljitettävyyden 
varmistamiseksi.

(31) Mitä tulee eläintuotantoon ja 
urospuolisten nautojen erityispalkkioon, 
vasikoiden teurastuspalkkioon, muiden 
eläinten kuin vasikoiden teurastuksesta 
maksettavaan palkkioon, emolehmien
sekä lammas- ja vuohialan tukien osalta 
eräillä alueilla näyttää edelleen olevan 
maatalouselinkeinon kannalta tarpeen 
säilyttää maataloustuotannon 
vähimmäistaso etenkin, jos viljelijöillä ei 
ole muita taloudellisia vaihtoehtoja. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden olisi sallittava 
päättää, että ne säilyttävät tuotantoon 
sidottujen tukien nykytason tai 
emolehmien, lampaiden ja vuohien osalta 
alhaisemman tason. Tällöin olisi 
säädettävä, että Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1760/2000 sekä neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 21/2004 säädettyjä tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimuksia on noudatettava 
erityisesti eläinten jäljitettävyyden 
varmistamiseksi.

Or. fr

Perustelu

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
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abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.

Tarkistus 214
Kyösti Virrankoski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Emolehmien sekä lammas- ja 
vuohialan osalta eräillä alueilla näyttää 
edelleen olevan maatalouselinkeinon 
kannalta tarpeen säilyttää 
maataloustuotannon vähimmäistaso 
etenkin, jos viljelijöillä ei ole muita 
taloudellisia vaihtoehtoja. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava päättää, että 
ne säilyttävät tuotantoon sidottujen tukien 
nykytason tai emolehmien osalta 
alhaisemman tason. Tällöin olisi 
säädettävä, että Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1760/2000 sekä neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 21/2004 säädettyjä tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimuksia on noudatettava 
erityisesti eläinten jäljitettävyyden 
varmistamiseksi.

(31) Emolehmien palkkion, urospuolisista 
nautaeläimistä myönnettävän 
erityispalkkion, vasikoiden 
teurastuspalkkion sekä lammas- ja 
vuohialan osalta eräillä alueilla näyttää 
edelleen olevan alojen välisen tasapainon 
sekä maatalouselinkeinon kannalta tarpeen 
säilyttää maataloustuotannon 
vähimmäistaso etenkin, jos viljelijöillä ei 
ole muita taloudellisia vaihtoehtoja. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden olisi sallittava 
päättää, että ne säilyttävät tuotantoon 
sidottujen tukien nykytason tai 
emolehmien palkkion, urospuolisista 
nautaeläimistä myönnettävän 
erityispalkkion ja vasikoiden 
teurastuspalkkion osalta alhaisemman 
tason. Tällöin olisi säädettävä, että 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 sekä 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 21/2004 
säädettyjä tunnistus- ja 
rekisteröintivaatimuksia on noudatettava 
erityisesti eläinten jäljitettävyyden 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maintained not only for suckler cows, but also for 
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the slaughtering of calves and male bovine animals.

Tarkistus 215
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Tarvitaan erityisiä toimenpiteitä, 
joilla tuetaan EU:n lammasalaa, joka on 
vakavissa vaikeuksissa. Olisi pantava 
täytäntöön suositukset, jotka sisältyvät 
Euroopan parlamentin 19 päivänä 
kesäkuuta 2008 antamaan suositukseen 
lammas- ja vuohialan tulevaisuudesta 
Euroopassa1. 

Or. en

Tarkistus 216
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 10 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten 
vähentämiseksi ja tuen irrottamiseksi 
tuotantomääristä erityisen herkillä aloilla.

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 5 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi
vakuutusrahastoja ja keskinäisiä 
rahastoja varten. Koska riskienhallinnan 
merkitys kasvaa, jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus osallistua 
viljelijöiden satovakuutusten kustannuksiin 
sekä eräiden eläin- tai kasvitaudeista 
johtuvien taloudellisten tappioiden 
korvaamiseen. Olisi vahvistettava 
edellytykset, jotka koskevat 
satovakuutusten kustannuksiin 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit P6_TA(2008)0310.



AM\727226FI.doc 71/93 PE407.776v01-00

FI

Koska riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
osallistua viljelijöiden satovakuutusten 
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen. Yhteisön 
kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. Olisi vahvistettava edellytykset, 
jotka koskevat satovakuutusten 
kustannuksiin osallistumista ja eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvia korvauksia.

osallistumista ja eläin- tai kasvitaudeista 
johtuvia korvauksia. Lisäksi tarvitaan 
uutta lainsäädäntöä, jolla jäsenvaltiot 
velvoitetaan ottamaan käyttöön 
maanviljelijöiden kulujen jakamista 
koskevia järjestelmiä, joilla hoidetaan 
tarttuvien eläintautien puhkeamisesta 
aiheutuvia kustannuksia. Uudella 
lainsäädännöllä olisi luotava yhteinen 
kehys, jonka puitteissa jäsenvaltioiden on 
luotava nämä kustannusten jakamista 
koskevat järjestelmät. Tällä uudella 
lainsäädännöllä pyritään poistamaan eri 
jäsenvaltioiden viljelijöiden välisen 
kilpailun vääristymät, jotka johtuvat 
tarttuvien eläintautien esiintymisestä 
aiheutuviin kustannuksiin annettavassa 
kansallisessa tuessa vallitsevista eroista. 
Uudella lainsäädännöllä olisi myös 
pyrittävä kannustamaan viljelijöitä 
vähentämään tartuntariskin vaaraa ja 
tarttuvien eläintautien leviämistä. 
Jäsenvaltioiden, joilla jo on viljelijöitään 
varten kustannusten jakamista koskevat 
järjestelmät, on mukautettava näitä 
järjestelmiä siten, että varmistetaan niiden 
yhteensopivuus yhteisen kehyksen kanssa.

Or. en

Tarkistus 217
Neil Parish

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 10 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 5 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
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pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Koska 
riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
osallistua viljelijöiden satovakuutusten 
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen. Yhteisön 
kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. Olisi vahvistettava edellytykset, 
jotka koskevat satovakuutusten 
kustannuksiin osallistumista ja eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvia korvauksia.

pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten 
vähentämiseksi. Koska riskienhallinnan 
merkitys kasvaa, jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus osallistua 
viljelijöiden satovakuutusten kustannuksiin 
sekä eräiden eläin- tai kasvitaudeista 
johtuvien taloudellisten tappioiden 
korvaamiseen. Yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien noudattamiseksi 
tuotantoon sidottuihin tukitoimenpiteisiin 
käytettävissä olevat varat olisi rajoitettava 
asianmukaiselle tasolle. Olisi vahvistettava 
edellytykset, jotka koskevat 
satovakuutusten kustannuksiin 
osallistumista ja eläin- tai kasvitaudeista 
johtuvia korvauksia. Kaikkia 
tämäntyyppisiä toimenpiteitä olisi 
pidettävä väliaikaisina toimenpiteinä, 
joilla jäsenvaltioille annetaan 
mahdollisuus mukautua täyteen 
tuotantomääristä irrottamiseen ja 
markkinasuuntautuneempaan 
politiikkaan, ja niiden olisi siten 
päätyttävä vuonna 2013.

Or. en

Perustelu

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.
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Tarkistus 218
Lutz Goepel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 10 prosenttia enimmäismääristään
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Koska 
riskienhallinnan merkitys kasvaa,
jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus osallistua viljelijöiden 
satovakuutusten kustannuksiin sekä eräiden 
eläin- tai kasvitaudeista johtuvien 
taloudellisten tappioiden korvaamiseen. 
Yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. Olisi vahvistettava edellytykset, 
jotka koskevat satovakuutusten 
kustannuksiin osallistumista ja eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvia korvauksia.

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 12 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Koska 
riskienhallinnan merkitys kasvaa,
jäsenvaltiot voivat osallistua viljelijöiden 
satovakuutusten kustannuksiin sekä eräiden 
eläin- tai kasvitaudeista johtuvien 
taloudellisten tappioiden korvaamiseen.
Yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle.

Or. de

Perustelu

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.
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Tarkistus 219
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 10 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Koska 
riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
osallistua viljelijöiden satovakuutusten 
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen. Yhteisön 
kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. Olisi vahvistettava edellytykset, 
jotka koskevat satovakuutusten 
kustannuksiin osallistumista ja eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvia korvauksia.

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 10 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Kyseinen osuus 
pitäisi nostaa 15 prosenttiin sellaisten 
uusien jäsenvaltioiden tapauksessa, jotka 
eivät saa sataprosenttista tukea suorien 
tukien järjestelmästä, jotta ne voivat 
kerätä riittävästi varoja. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Koska 
riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
osallistua viljelijöiden satovakuutusten 
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen. Yhteisön 
kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle.

Or. ro

Perustelu

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.
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Tarkistus 220
Kyösti Virrankoski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 10 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Koska 
riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
osallistua viljelijöiden satovakuutusten 
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen. Yhteisön 
kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. Olisi vahvistettava edellytykset, 
jotka koskevat satovakuutusten 
kustannuksiin osallistumista ja eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvia korvauksia.

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 15 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Koska 
riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
osallistua viljelijöiden satovakuutusten 
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen. Yhteisön 
kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. Olisi vahvistettava edellytykset, 
jotka koskevat satovakuutusten 
kustannuksiin osallistumista ja eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvia korvauksia.

Or. en
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Tarkistus 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 10 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Koska 
riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
jäsenvaltioille olisi annettava 
mahdollisuus osallistua viljelijöiden 
satovakuutusten kustannuksiin sekä 
eräiden eläin- tai kasvitaudeista johtuvien 
taloudellisten tappioiden korvaamiseen. 
Yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. Olisi vahvistettava edellytykset, 
jotka koskevat satovakuutusten 
kustannuksiin osallistumista ja eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvia korvauksia.

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 20 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla.

Or. es
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Tarkistus 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 10 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Koska 
riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
osallistua viljelijöiden satovakuutusten 
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen. Yhteisön 
kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. Olisi vahvistettava edellytykset, 
jotka koskevat satovakuutusten 
kustannuksiin osallistumista ja eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvia korvauksia.

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 10 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä ja yksilöidyissä tapauksissa. 
Jäsenvaltion pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten vähentämiseksi 
ja tuen irrottamiseksi tuotantomääristä 
erityisen herkillä aloilla. Koska 
riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
osallistua viljelijöiden satovakuutusten 
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen. Yhteisön 
kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. Olisi vahvistettava edellytykset, 
jotka koskevat satovakuutusten 
kustannuksiin osallistumista ja eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvia korvauksia. 
Kaikkia tämäntyyppisiä toimenpiteitä olisi 
pidettävä väliaikaisina toimenpiteinä, 
joilla jäsenvaltioille annetaan 
mahdollisuus mukautua täyteen 
tuotantomääristä irrottamiseen ja 
markkinasuuntautuneempaan 
politiikkaan, ja niiden olisi siten 
päätyttävä vuonna 2013.

Or. en
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Perustelu

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.

Tarkistus 223
Stéphane Le Foll

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 10 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös 
maitokiintiöiden asteittaisen 
lakkauttamisen vaikutusten 
vähentämiseksi ja tuen irrottamiseksi 
tuotantomääristä erityisen herkillä aloilla.
Koska riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
osallistua viljelijöiden satovakuutusten 
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen. Yhteisön 
kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. Olisi vahvistettava edellytykset, 
jotka koskevat satovakuutusten 
kustannuksiin osallistumista ja eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvia korvauksia.

(32) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
enintään 10 prosenttia enimmäismääristään 
erityistuen myöntämiseksi tarkoin 
määritellyissä tapauksissa. Jäsenvaltion 
pitäisi kohdistaa tällainen tuki 
ympäristönhoitoon sekä 
maataloustuotteiden laadun ja kaupan 
pitämisen parantamiseen. Erityistukea 
pitäisi olla käytettävissä myös tuen 
tuotantomääristä irrottamisen vaikutusten 
vähentämiseksi erityisen herkillä aloilla.
Koska riskienhallinnan merkitys kasvaa, 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
osallistua viljelijöiden satovakuutusten 
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen. Yhteisön 
kansainvälisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi tuotantoon sidottuihin 
tukitoimenpiteisiin käytettävissä olevat 
varat olisi rajoitettava asianmukaiselle 
tasolle. Olisi vahvistettava edellytykset, 
jotka koskevat satovakuutusten 
kustannuksiin osallistumista ja eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvia korvauksia.

Or. fr
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Perustelu

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur 
pourront être prises.

Tarkistus 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Koska tehokkaan riskienhallinnan 
merkitys kasvaa, jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus osallistua 
viljelijöiden maatalousvakuutusten 
kustannuksiin sekä eräiden eläin- tai 
kasvitaudeista johtuvien taloudellisten 
tappioiden korvaamiseen.

Or. es

Perustelu

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.

Tarkistus 225
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Jäsenvaltioiden on voitava toteuttaa 
erityisiä tukitoimenpiteitä, jotta voidaan 
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riittävällä tavalla vastata YMP:n 
terveystarkastuksesta mahdollisesti 
aiheutuviin uusiin haasteisiin.

Or. de

Tarkistus 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Tilatukijärjestelmässä myönnettävät 
suorat tuet perustuvat aiemmin saatujen 
suorien tukien viitemääriin tai alueellisiin 
hehtaarikohtaisiin tukiin. Uusien 
jäsenvaltioiden viljelijät eivät saaneet 
yhteisön suoria tukia kalenterivuosina 
2000, 2001 ja 2002, eikä niillä näin ollen 
ole viitetietoja näiltä vuosilta. Sen vuoksi 
asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
säädetään, että tilatukijärjestelmän on 
uusissa jäsenvaltioissa perustuttava 
alueellisiin hehtaarikohtaisiin tukiin. Koska 
uudet jäsenvaltiot ovat olleet yhteisön 
jäseniä jo vuosia, voitaisiin harkita 
viitekausien käyttöönottoa niille 
jäsenvaltioille, jotka eivät ole vielä 
siirtyneet tilatukijärjestelmään. Jotta 
tilatukijärjestelmään siirtyminen olisi 
helpompaa ja erityisesti 
keinottelumielessä tehtyjen hakemusten 
torjumiseksi uusien jäsenvaltioiden olisi 
sallittava tilatukijärjestelmän 
tukioikeuksien laskemiseksi ottaa 
huomioon alat, joiden osalta ne saivat 
aiemmin tukea yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmässä.

(33) Tilatukijärjestelmässä myönnettävät 
suorat tuet perustuvat aiemmin saatujen 
suorien tukien viitemääriin tai alueellisiin 
hehtaarikohtaisiin tukiin. Uusien 
jäsenvaltioiden viljelijät eivät saaneet 
yhteisön suoria tukia kalenterivuosina 
2000, 2001 ja 2002, eikä niillä näin ollen 
ole viitetietoja näiltä vuosilta. Sen vuoksi 
asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
säädetään, että tilatukijärjestelmän on 
uusissa jäsenvaltioissa perustuttava 
alueellisiin hehtaarikohtaisiin tukiin. Koska 
uudet jäsenvaltiot ovat olleet yhteisön 
jäseniä jo vuosia, ja jos suorien tukien 
jakamisessa ilmenee perusteetonta 
epäsuhtaisuutta, on tarpeen harkita 
vakiomuotoisten tukien käyttöönottoa 
vuodesta 2014 alkaen kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa.

Or. pl
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Perustelu

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.

Tarkistus 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Kun tilatukijärjestelmä pannaan 
täytäntöön alueellisesti, uusilla 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
mukauttaa hehtaarikohtaisten 
tukioikeuksien arvoa puolueettomin 
perustein varmistaakseen 
maataloustuottajien tasapuolisen kohtelun 
ja välttääkseen markkinoiden 
vääristymisen.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.

Tarkistus 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Suorien tukien tuotannosta 
irrottaminen ja tilatukijärjestelmän 
käyttöönotto olivat yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistusprosessin 

(36) Suorien tukien tuotannosta 
irrottaminen ja tilatukijärjestelmän 
käyttöönotto olivat yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistusprosessin 
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olennaisia osatekijöitä. Vuonna 2003 oli 
kuitenkin useita syitä säilyttää eräiden 
viljelykasvien erityistuki. Asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset yhdessä markkinatilanteen 
kehityksen kanssa osoittavat, että 
tilatukijärjestelmän ulkopuolelle vuonna 
2003 jätetyt järjestelmät voidaan nyt
sisällyttää siihen 
markkinasuuntautuneemman ja kestävän 
maatalouden edistämiseksi. Tämä koskee 
erityisesti oliiviöljyalaa, jolla tuet sidottiin 
tuotantomääriin vain vähäisessä määrin. 
Myös durumvehnän, valkuaiskasvien, 
riisin, perunatärkkelyksen ja pähkinöiden 
osalta jäljellä olevien tuotantoon 
sidottujen tukien lisääntyvä tehottomuus 
puoltaa tuen irrottamista 
tuotantomääristä. Pellava-alalla 
jalostustuki on syytä poistaa ja sisällyttää 
asianomaiset määrät 
tilatukijärjestelmään. Riisi-, kuivarehu-, 
perunatärkkelys- ja pellava-aloilla olisi 
säädettävä siirtymäkaudesta, jotta niiden 
siirtyminen tuotannosta irrotettuun 
tukeen olisi mahdollisimman joustavaa. 
Pähkinöiden osalta jäsenvaltioiden olisi 
sallittava edelleen säilyttää tuen 
kansallinen osa tuotantoon sidottuna, 
jotta tuotannosta irrottamisen vaikutukset 
vaimenisivat.

olennaisia osatekijöitä. Vuonna 2003 oli 
kuitenkin useita syitä säilyttää eräiden 
viljelykasvien erityistuki. Asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset yhdessä markkinatilanteen 
kehityksen kanssa osoittavat, että 
tilatukijärjestelmän ulkopuolelle vuonna 
2003 jätetyt järjestelmät voitaisiin nyt 
jäsenvaltion päätöksellä sisällyttää siihen 
markkinasuuntautuneemman ja kestävän 
maatalouden edistämiseksi.

Or. es

Tarkistus 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Suorien tukien tuotannosta 
irrottaminen ja tilatukijärjestelmän 
käyttöönotto olivat yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistusprosessin 

(36) Suorien tukien tuotannosta 
irrottaminen ja tilatukijärjestelmän 
käyttöönotto olivat yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistusprosessin 
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olennaisia osatekijöitä. Vuonna 2003 oli 
kuitenkin useita syitä säilyttää eräiden 
viljelykasvien erityistuki. Asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset yhdessä markkinatilanteen 
kehityksen kanssa osoittavat, että 
tilatukijärjestelmän ulkopuolelle vuonna 
2003 jätetyt järjestelmät voidaan nyt 
sisällyttää siihen 
markkinasuuntautuneemman ja kestävän 
maatalouden edistämiseksi. Tämä koskee 
erityisesti oliiviöljyalaa, jolla tuet sidottiin 
tuotantomääriin vain vähäisessä määrin. 
Myös durumvehnän, valkuaiskasvien,
riisin, perunatärkkelyksen ja pähkinöiden 
osalta jäljellä olevien tuotantoon sidottujen 
tukien lisääntyvä tehottomuus puoltaa tuen 
irrottamista tuotantomääristä. Pellava-
alalla jalostustuki on syytä poistaa ja 
sisällyttää asianomaiset määrät 
tilatukijärjestelmään. Riisi-, kuivarehu-, 
perunatärkkelys- ja pellava-aloilla olisi 
säädettävä siirtymäkaudesta, jotta niiden 
siirtyminen tuotannosta irrotettuun tukeen 
olisi mahdollisimman joustavaa. 
Pähkinöiden osalta jäsenvaltioiden olisi 
sallittava edelleen säilyttää tuen 
kansallinen osa tuotantoon sidottuna, jotta 
tuotannosta irrottamisen vaikutukset 
vaimenisivat.

olennaisia osatekijöitä. Vuonna 2003 oli 
kuitenkin useita syitä säilyttää eräiden 
viljelykasvien erityistuki. Asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset yhdessä markkinatilanteen 
kehityksen kanssa osoittavat, että 
tilatukijärjestelmän ulkopuolelle vuonna 
2003 jätetyt järjestelmät voidaan nyt 
sisällyttää siihen 
markkinasuuntautuneemman ja kestävän 
maatalouden edistämiseksi. Tämä koskee 
erityisesti oliiviöljyalaa, jolla tuet sidottiin 
tuotantomääriin vain vähäisessä määrin. 
Myös durumvehnän, riisin, 
perunatärkkelyksen ja pähkinöiden osalta 
jäljellä olevien tuotantoon sidottujen tukien 
lisääntyvä tehottomuus puoltaa tuen 
irrottamista tuotantomääristä. 
Perunatärkkelys- ja pellava-aloilla olisi 
säädettävä siirtymäkaudesta, jotta niiden 
siirtyminen tuotannosta irrotettuun tukeen 
olisi mahdollisimman joustavaa.
Pähkinöiden osalta jäsenvaltioiden olisi 
sallittava edelleen säilyttää tuen 
kansallinen osa tuotantoon sidottuna, jotta 
tuotannosta irrottamisen vaikutukset 
vaimenisivat.

Or. fr

Perustelu

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.
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Tarkistus 230
Bernadette Bourzai

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Suorien tukien tuotannosta 
irrottaminen ja tilatukijärjestelmän 
käyttöönotto olivat yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistusprosessin 
olennaisia osatekijöitä. Vuonna 2003 oli 
kuitenkin useita syitä säilyttää eräiden 
viljelykasvien erityistuki. Asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset yhdessä markkinatilanteen 
kehityksen kanssa osoittavat, että 
tilatukijärjestelmän ulkopuolelle vuonna 
2003 jätetyt järjestelmät voidaan nyt 
sisällyttää siihen 
markkinasuuntautuneemman ja kestävän 
maatalouden edistämiseksi. Tämä koskee 
erityisesti oliiviöljyalaa, jolla tuet sidottiin 
tuotantomääriin vain vähäisessä määrin. 
Myös durumvehnän, valkuaiskasvien,
riisin, perunatärkkelyksen ja pähkinöiden
osalta jäljellä olevien tuotantoon sidottujen 
tukien lisääntyvä tehottomuus puoltaa tuen 
irrottamista tuotantomääristä. Pellava-
alalla jalostustuki on syytä poistaa ja 
sisällyttää asianomaiset määrät 
tilatukijärjestelmään. Riisi-, kuivarehu-,
perunatärkkelys- ja pellava-aloilla olisi 
säädettävä siirtymäkaudesta, jotta niiden 
siirtyminen tuotannosta irrotettuun tukeen 
olisi mahdollisimman joustavaa. 
Pähkinöiden osalta jäsenvaltioiden olisi 
sallittava edelleen säilyttää tuen 
kansallinen osa tuotantoon sidottuna, jotta 
tuotannosta irrottamisen vaikutukset 
vaimenisivat.

(36) Suorien tukien tuotannosta 
irrottaminen ja tilatukijärjestelmän 
käyttöönotto olivat yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistusprosessin 
olennaisia osatekijöitä. Vuonna 2003 oli 
kuitenkin useita syitä säilyttää eräiden 
viljelykasvien erityistuki. Asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset yhdessä markkinatilanteen 
kehityksen kanssa osoittavat, että
tilatukijärjestelmän ulkopuolelle vuonna 
2003 jätetyt järjestelmät voidaan nyt 
sisällyttää siihen 
markkinasuuntautuneemman ja kestävän 
maatalouden edistämiseksi. Tämä koskee 
erityisesti oliiviöljyalaa, jolla tuet sidottiin 
tuotantomääriin vain vähäisessä määrin. 
Myös durumvehnän, riisin ja
perunatärkkelyksen osalta jäljellä olevien 
tuotantoon sidottujen tukien lisääntyvä 
tehottomuus puoltaa tuen irrottamista 
tuotantomääristä. Riisi-, perunatärkkelys-
ja pellava-aloilla olisi säädettävä 
siirtymäkaudesta, jotta niiden siirtyminen 
tuotannosta irrotettuun tukeen olisi 
mahdollisimman joustavaa. Pähkinöiden 
osalta jäsenvaltioiden olisi sallittava 
edelleen säilyttää tuen kansallinen osa 
tuotantoon sidottuna, jotta tuotannosta 
irrottamisen vaikutukset vaimenisivat.

Or. fr
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Perustelu

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Tarkistus 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Suorien tukien tuotannosta 
irrottaminen ja tilatukijärjestelmän 
käyttöönotto olivat yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistusprosessin 
olennaisia osatekijöitä. Vuonna 2003 oli 
kuitenkin useita syitä säilyttää eräiden 
viljelykasvien erityistuki. Asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset yhdessä markkinatilanteen 
kehityksen kanssa osoittavat, että 
tilatukijärjestelmän ulkopuolelle vuonna 
2003 jätetyt järjestelmät voidaan nyt 
sisällyttää siihen 
markkinasuuntautuneemman ja kestävän 
maatalouden edistämiseksi. Tämä koskee 
erityisesti oliiviöljyalaa, jolla tuet sidottiin 
tuotantomääriin vain vähäisessä määrin. 
Myös durumvehnän, valkuaiskasvien, 
riisin, perunatärkkelyksen ja pähkinöiden
osalta jäljellä olevien tuotantoon sidottujen 
tukien lisääntyvä tehottomuus puoltaa tuen 
irrottamista tuotantomääristä. Pellava-alalla 
jalostustuki on syytä poistaa ja sisällyttää 
asianomaiset määrät tilatukijärjestelmään. 
Riisi-, kuivarehu-, perunatärkkelys- ja 
pellava-aloilla olisi säädettävä 
siirtymäkaudesta, jotta niiden siirtyminen 
tuotannosta irrotettuun tukeen olisi 
mahdollisimman joustavaa. Pähkinöiden 
osalta jäsenvaltioiden olisi sallittava 

(36) Suorien tukien tuotannosta 
irrottaminen ja tilatukijärjestelmän 
käyttöönotto olivat yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistusprosessin 
olennaisia osatekijöitä. Vuonna 2003 oli 
kuitenkin useita syitä säilyttää eräiden 
viljelykasvien erityistuki. Asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset yhdessä markkinatilanteen 
kehityksen kanssa osoittavat, että 
tilatukijärjestelmän ulkopuolelle vuonna 
2003 jätetyt järjestelmät voidaan nyt 
sisällyttää siihen 
markkinasuuntautuneemman ja kestävän 
maatalouden edistämiseksi. Tämä koskee 
erityisesti oliiviöljyalaa, jolla tuet sidottiin 
tuotantomääriin vain vähäisessä määrin. 
Myös durumvehnän, valkuaiskasvien, riisin 
ja perunatärkkelyksen osalta jäljellä 
olevien tuotantoon sidottujen tukien 
lisääntyvä tehottomuus puoltaa tuen 
irrottamista tuotantomääristä. Pellava-alalla 
jalostustuki on syytä poistaa ja sisällyttää 
asianomaiset määrät tilatukijärjestelmään.
Riisi-, kuivarehu-, perunatärkkelys- ja 
pellava-aloilla olisi säädettävä 
siirtymäkaudesta, jotta niiden siirtyminen 
tuotannosta irrotettuun tukeen olisi 
mahdollisimman joustavaa. Pähkinöiden 
osalta jäsenvaltioiden olisi sallittava 
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edelleen säilyttää tuen kansallinen osa 
tuotantoon sidottuna, jotta tuotannosta 
irrottamisen vaikutukset vaimenisivat.

edelleen säilyttää tuen kansallinen osa 
tuotantoon sidottuna, jotta tuotannosta 
irrottamisen vaikutukset vaimenisivat.

Or. fr

Perustelu

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Tarkistus 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Kun tilatukijärjestelmään sisällytetään 
uusia järjestelmiä, olisi säädettävä 
tilatukijärjestelmässä myönnettävien 
tuottajakohtaisten uusien tulotukien 
laskennasta. Pähkinä-, perunatärkkelys-,
pellava- ja kuivarehualoilla lisätuki olisi 
myönnettävä viljelijän viimeksi kuluneina 
vuosina saaman tuen perusteella. Kun 
kyseessä on sellaisten tukien 
sisällyttäminen tilatukijärjestelmään, 
jotka oli jätetty sen ulkopuolelle vain 
osittain, jäsenvaltioiden olisi kuitenkin 
voitava käyttää alkuperäisiä viitekausia.

(37) Kun tilatukijärjestelmään
mahdollisesti sisällytetään uusia 
järjestelmiä, olisi säädettävä 
tilatukijärjestelmässä myönnettävien 
tuottajakohtaisten uusien tulotukien 
laskennasta.

Or. es
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Tarkistus 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37 Kun tilatukijärjestelmään sisällytetään 
uusia järjestelmiä, olisi säädettävä 
tilatukijärjestelmässä myönnettävien 
tuottajakohtaisten uusien tulotukien 
laskennasta. Pähkinä-, perunatärkkelys-, 
pellava- ja kuivarehualoilla lisätuki olisi 
myönnettävä viljelijän viimeksi kuluneina 
vuosina saaman tuen perusteella. Kun 
kyseessä on sellaisten tukien sisällyttäminen 
tilatukijärjestelmään, jotka oli jätetty sen 
ulkopuolelle vain osittain, jäsenvaltioiden 
olisi kuitenkin voitava käyttää alkuperäisiä 
viitekausia.

(37) Kun tilatukijärjestelmään sisällytetään 
uusia järjestelmiä, olisi otettava käyttöön 
siirtymäsäännös tilatukijärjestelmässä 
myönnettävien tuottajakohtaisten uusien 
tulotukien laskemiseksi vuoteen 2013 
mennessä. Pähkinä-, perunatärkkelys- ja 
pellava-aloilla lisätuki olisi myönnettävä 
viljelijän viimeksi kuluneina vuosina saaman 
tuen perusteella. Kun kyseessä on sellaisten 
tukien sisällyttäminen tilatukijärjestelmään, 
jotka oli jätetty sen ulkopuolelle vain 
osittain, jäsenvaltioiden olisi kuitenkin 
voitava käyttää alkuperäisiä viitekausia.
Vuodesta 2014 alkaen on tarpeen ottaa 
käyttöön vakiomuotoisten suorien tukien 
järjestelmä kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. pl

Perustelu

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Tarkistus 234
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Kun tilatukijärjestelmään sisällytetään 
uusia järjestelmiä, olisi säädettävä 

(37) Kun tilatukijärjestelmään sisällytetään 
uusia järjestelmiä, olisi säädettävä 
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tilatukijärjestelmässä myönnettävien 
tuottajakohtaisten uusien tulotukien 
laskennasta. Pähkinä-, perunatärkkelys-, 
pellava- ja kuivarehualoilla lisätuki olisi 
myönnettävä viljelijän viimeksi kuluneina 
vuosina saaman tuen perusteella. Kun 
kyseessä on sellaisten tukien 
sisällyttäminen tilatukijärjestelmään, jotka 
oli jätetty sen ulkopuolelle vain osittain, 
jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava 
käyttää alkuperäisiä viitekausia.

tilatukijärjestelmässä myönnettävien 
tuottajakohtaisten uusien tulotukien 
laskennasta. Pähkinä-, perunatärkkelys-, 
pellava- ja kuivarehualoilla lisätuki olisi 
myönnettävä viljelijän viimeksi kuluneina 
vuosina saaman tuen tai viljelijällä 
useimpina viime vuosina olleiden 
tuotantokiintiöiden perusteella. Kun 
kyseessä on sellaisten tukien 
sisällyttäminen tilatukijärjestelmään, jotka 
oli jätetty sen ulkopuolelle vain osittain, 
jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava 
käyttää alkuperäisiä viitekausia.

Or. en

Tarkistus 235
Bernadette Bourzai

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Kun tilatukijärjestelmään sisällytetään 
uusia järjestelmiä, olisi säädettävä 
tilatukijärjestelmässä myönnettävien 
tuottajakohtaisten uusien tulotukien 
laskennasta. Pähkinä-, perunatärkkelys-,
pellava- ja kuivarehualoilla lisätuki olisi 
myönnettävä viljelijän viimeksi kuluneina 
vuosina saaman tuen perusteella. Kun 
kyseessä on sellaisten tukien 
sisällyttäminen tilatukijärjestelmään, jotka 
oli jätetty sen ulkopuolelle vain osittain, 
jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava 
käyttää alkuperäisiä viitekausia.

(37) Kun tilatukijärjestelmään sisällytetään 
uusia järjestelmiä, olisi säädettävä 
tilatukijärjestelmässä myönnettävien 
tuottajakohtaisten uusien tulotukien 
laskennasta. Perunatärkkelys- ja pellava-
aloilla lisätuki olisi myönnettävä viljelijän 
viimeksi kuluneina vuosina saaman tuen 
perusteella. Kun kyseessä on sellaisten 
tukien sisällyttäminen tilatukijärjestelmään, 
jotka oli jätetty sen ulkopuolelle vain 
osittain, jäsenvaltioiden olisi kuitenkin 
voitava käyttää alkuperäisiä viitekausia.

Or. fr

Perustelu

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
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revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Tarkistus 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Kun tilatukijärjestelmään 
sisällytetään uusia järjestelmiä, olisi 
säädettävä tilatukijärjestelmässä 
myönnettävien tuottajakohtaisten uusien 
tulotukien laskennasta. Pähkinä-, 
perunatärkkelys-, pellava- ja 
kuivarehualoilla lisätuki olisi myönnettävä 
viljelijän viimeksi kuluneina vuosina 
saaman tuen perusteella. Kun kyseessä on 
sellaisten tukien sisällyttäminen 
tilatukijärjestelmään, jotka oli jätetty sen 
ulkopuolelle vain osittain, jäsenvaltioiden 
olisi kuitenkin voitava käyttää alkuperäisiä 
viitekausia.

(37) Kun tilatukijärjestelmään sisällytetään 
uusia järjestelmiä, olisi säädettävä 
tilatukijärjestelmässä myönnettävien 
tuottajakohtaisten uusien tulotukien 
laskennasta. Perunatärkkelys-, pellava- ja 
kuivarehualoilla lisätuki olisi myönnettävä 
viljelijän viimeksi kuluneina vuosina 
saaman tuen perusteella. Kun kyseessä on 
sellaisten tukien sisällyttäminen 
tilatukijärjestelmään, jotka oli jätetty sen 
ulkopuolelle vain osittain, jäsenvaltioiden 
olisi kuitenkin voitava käyttää alkuperäisiä 
viitekausia.

Or. fr

Perustelu

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Tarkistus 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Olisi korostettava tupakantuottajien 
tuen tilannetta, koska kyseisen alan 
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kokemukset puoltavat kytketyn tuen 
jatkamista vuoteen 2013 asti, jotta 
vältetään vakavat sosiaalistaloudelliset 
vaikutukset tietyillä alueilla ja 
valmistellaan tuottajat paremmin uuteen 
järjestelmään siirtymistä varten.

Or. es

Tarkistus 238
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
otetaan käyttöön erityistuki 
energiakasveille alan kehityksen 
edistämiseksi. Energiakasvien erityistuen 
myöntämiselle ei ole enää riittävästi 
perusteita ottaen huomioon bioenergia-
alan viimeaikainen kehitys, tällaisten 
tuotteiden suuri kysyntä kansainvälisillä 
markkinoilla ja sitovat tavoitteet, jotka on 
asetettu bioenergian osuudelle kaikista 
polttoaineista vuoteen 2020 mennessä.

Poistetaan.

Or. ro

Perustelu

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.
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Tarkistus 239
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
otetaan käyttöön erityistuki 
energiakasveille alan kehityksen 
edistämiseksi. Energiakasvien erityistuen 
myöntämiselle ei ole enää riittävästi 
perusteita ottaen huomioon bioenergia-alan 
viimeaikainen kehitys, tällaisten tuotteiden 
suuri kysyntä kansainvälisillä markkinoilla 
ja sitovat tavoitteet, jotka on asetettu 
bioenergian osuudelle kaikista 
polttoaineista vuoteen 2020 mennessä.

(38) Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
otetaan käyttöön erityistuki 
energiakasveille alan kehityksen 
edistämiseksi. Energiakasvien kytketyn 
erityistuen myöntämiselle ei ole enää 
riittävästi perusteita ottaen huomioon 
bioenergia-alan viimeaikainen kehitys, 
tällaisten tuotteiden suuri kysyntä 
kansainvälisillä markkinoilla ja sitovat 
tavoitteet, jotka on asetettu bioenergian 
osuudelle kaikista polttoaineista vuoteen 
2020 mennessä. Näin ollen myös sitä 
koskevat summat on tulevaisuudessa 
siirrettävä tilatukijärjestelmään.

Or. de

Tarkistus 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, 
Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, 
Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjassa 
sekä Bulgarian ja Romanian 
liittymisasiakirjassa määrätään, että uusien 
jäsenvaltioiden viljelijöille myönnetään 
suoria tukia asteittaisen 
käyttöönottomenettelyn mukaisesti.

(41) Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, 
Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, 
Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjassa 
sekä Bulgarian ja Romanian 
liittymisasiakirjassa määrätään, että uusien 
jäsenvaltioiden viljelijöille myönnetään 
suoria tukia asteittaisen 
käyttöönottomenettelyn mukaisesti.
Kyseiset tuet olisi laskettava 
vakiomuotoisen tuen perusteella kaikissa 
jäsenvaltioissa.
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Or. pl

Perustelu

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Tarkistus 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Koska suorat tuet otetaan uusissa 
jäsenvaltioissa käyttöön asteittain, 
liittymisasiakirjoissa määrätään puitteista, 
joissa uudet jäsenvaltiot voivat maksaa 
täydentävää kansallista suoraa tukea. Olisi 
vahvistettava tällaisten tukien 
myöntämisedellytykset.

(44) Koska suorat tuet otetaan uusissa 
jäsenvaltioissa käyttöön asteittain, 
liittymisasiakirjoissa määrätään puitteista, 
joissa uudet jäsenvaltiot voivat maksaa 
täydentävää kansallista suoraa tukea.
Kyseiset täydentävät tuet pitäisi 
lakkauttaa, ja uudet tuet pitäisi laskea 
vakiomuotoisen tuen perusteella kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. pl

Perustelu

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Tarkistus 242
Giovanna Corda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(50 a) Ottaen huomioon 
maailmanmarkkinoiden viimeaikaisen 
sekasorron, joka on ravisuttanut 
Euroopan unionia, on ensiarvoisen 
tärkeää ottaa käyttöön välineitä, joiden 
avulla markkinat voidaan paremmin 
auttaa tasapainoon sekä ennen kaikkea 
varmistaa, että kaikki ihmiset saavat 
riittävästi ravintoa. Ottaen lisäksi 
huomioon, että unionin tietämystä 
maatalousalasta on välitettävä vähiten 
kehittyneille maille, jotta ne voivat 
tehostaa tuotantoaan ja suojautua 
markkinoiden sekasortoa vastaan, on 
tarpeen perustaa todellinen 
vaihtojärjestelmä kyseisten maiden 
maanviljelijöiden kanssa heidän 
ottamisekseen mukaan unionin 
koulutusohjelmiin. Kyseistä tarkoitusta 
varten on näin ollen tärkeää lisätä 
maailmanlaajuista tarjontaa edistämällä 
kilpailukykyistä ja ympäristöystävällistä 
maanviljelyä.

Or. fr
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