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Tarkistus 12
Agnes Schierhuber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Vuoden 2003 yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksen 
toteutusta arvioitaessa Euroopan 
maatalouden merkittävinä uusina haasteina 
pidettiin ilmastonmuutosta, uusiutuvia 
energianlähteitä, vesihuoltoa ja biologista 
monimuotoisuutta. 

(1)  Vuoden 2003 yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksen 
toteutusta arvioitaessa Euroopan 
maatalouden merkittävinä uusina haasteina 
pidettiin ilmastonmuutosta, uusiutuvia 
energianlähteitä, vesihuoltoa,  biologista 
monimuotoisuutta sekä maitokiintiöiden 
lopettamista.

Or. de

Perustelu

On lisättävä viides prioriteetti, maitokiintiöiden poistaminen. Maitokiintiöiden poistamisen 
yhteydessä sopivia ovat etenkin toimet, joilla parannetaan kilpailukykyä (erityisesti 
maatalousinvestointien tukeminen), tuetaan vaihtoehtoisia tulonlähteitä (monipuolistaminen) 
ja joilla tuetaan maiseman säilyttämistä myös epäsuotuisilla alueilla (esim. lisäkorvaus tai 
laidunpalkkio).

Tarkistus 13
Neil Parish

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On tärkeää, että näihin ensisijaisiin 
tavoitteisiin liittyvien toimien asemaa 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
mukaisesti hyväksytyissä maaseudun 
kehittämisohjelmissa lujitetaan entisestään.

(5) Jos jäsenvaltioiden nykyiset 
maaseudun kehittämisohjelmat eivät 
käsitä riittäviä ja asianmukaisia toimia 
liitteessä II määritetyllä tavalla, on 
tärkeää, että näihin ensisijaisiin 
tavoitteisiin liittyvien toimien asemaa 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
mukaisesti hyväksytyissä maaseudun 
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kehittämisohjelmissa lujitetaan entisestään.

Or. en

Perustelu

Olisi tunnustettava, että joissakin jäsenvaltioissa toteutettavat maaseudun kehittämisohjelmat 
ottavat jo osittain tai riittävässä määrin huomioon komission merkille panemat jatkuvat 
muutokset. Siksi näitä jäsenvaltioita ei pitäisi pakottaa muuttamaan maaseudun 
kehittämisohjelmiaan. Tämä voisi vaikuttaa haitallisesti sitoumuksiin, joita viljelijät ja 
palveluntarjoajat ovat jo tehneet nykyisten järjestelmien alaisuudessa.

Tarkistus 14
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Vuoden 2007 Eurobarometri-
mielipidetiedustelu, jossa tutkittiin EU:n 
kansalaisten suhtautumista eläinten 
hyvinvointiin, osoittaa, että suurin osa 
EU:n kansalaisista (72 %) uskoo, että 
viljelijöiden tulisi saada korvaus 
hyvinvoinnin korkeamman tason 
aiheuttamista lisäkustannuksista. Lisäksi 
EY:n perustamissopimukseen liitetty 
eläinten suojelua ja hyvinvointia 
käsittelevä pöytäkirja edellyttää, että 
yhteisön ja jäsenvaltioiden on 
maatalouspolitiikan muotoilun ja 
täytäntöönpanon yhteydessä otettava 
täysin huomioon eläinten hyvinvointiin 
liittyvät vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 15
Agnes Schierhuber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Näiden yhteisön ensisijaisten 
tavoitteiden merkityksen vuoksi olisi
säädettävä, että jäsenvaltioilla on velvoite 
sisällyttää maaseudun kehittämisohjelmiin
uusiin haasteisiin liittyviä toimia.

(6) Näiden yhteisön ensisijaisten 
tavoitteiden merkityksen vuoksi
jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
suurempi osa vastaavista toimista
maaseudun kehittämisohjelmiin, mutta 
vain, jos jäsenvaltiot eivät ole tähän 
mennessä vielä ottaneet yhteisön 
prioriteetteja huomioon riittävässä 
määrin.

Or. de

Perustelu

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Tarkistus 16
Agnes Schierhuber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
10 artiklassa säädetään, että neuvoston 
päätöksellä 2006/144/EY vahvistettuja 
yhteisön strategisia suuntaviivoja
(ohjelmakausi 2007–2013) voidaan 
tarkistaa erityisesti yhteisön ensisijaisiin 
tavoitteisiin tehtyjen tärkeimpien 
muutosten huomioon ottamiseksi. Tästä 
syystä olisi säädettävä jäsenvaltioiden 
yleisestä velvoitteesta tarkistaa kansallisia 
strategiasuunnitelmia yhteisön strategisten 
suuntaviivojen tarkistuksen perusteella sen 
määrittämiseksi, kuinka ohjelmia tulee 

(7) Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
10 artiklassa säädetään, että neuvoston 
päätöksellä 2006/144/EY vahvistettuja 
yhteisön strategisia suuntaviivoja
(ohjelmakausi 2007–2013) voidaan 
tarkistaa erityisesti yhteisön ensisijaisiin 
tavoitteisiin tehtyjen tärkeimpien 
muutosten huomioon ottamiseksi. Tästä 
syystä jäsenvaltioita olisi yleisesti 
kehotettava tarkistamaan kansallisia 
strategiasuunnitelmia yhteisön strategisten 
suuntaviivojen tarkistuksen perusteella sen 
määrittämiseksi, kuinka ohjelmia tulee 
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muuttaa. muuttaa.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille, jotka jo investoivat vastaavan osan yhteisön ohjelmiin, on annettava 
joustavuutta. 

Tarkistus 17
Neil Parish

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
10 artiklassa säädetään, että neuvoston 
päätöksellä 2006/144/EY vahvistettuja 
yhteisön strategisia suuntaviivoja 
(ohjelmakausi 2007–2013) voidaan 
tarkistaa erityisesti yhteisön ensisijaisiin 
tavoitteisiin tehtyjen tärkeimpien 
muutosten huomioon ottamiseksi. Tästä 
syystä olisi säädettävä jäsenvaltioiden 
yleisestä velvoitteesta tarkistaa kansallisia 
strategiasuunnitelmia yhteisön strategisten 
suuntaviivojen tarkistuksen perusteella sen 
määrittämiseksi, kuinka ohjelmia tulee 
muuttaa.

(7) Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
10 artiklassa säädetään, että neuvoston 
päätöksellä 2006/144/EY vahvistettuja 
yhteisön strategisia suuntaviivoja 
(ohjelmakausi 2007–2013) voidaan 
tarkistaa erityisesti yhteisön ensisijaisiin 
tavoitteisiin tehtyjen tärkeimpien 
muutosten huomioon ottamiseksi. Tästä 
syystä olisi säädettävä sellaisten
jäsenvaltioiden erityisestä velvoitteesta,
jotka eivät ole vielä hyväksyneet 
asianmukaisia toimia, tarkistaa kansallisia 
strategiasuunnitelmia yhteisön strategisten 
suuntaviivojen tarkistuksen perusteella sen 
määrittämiseksi, kuinka ohjelmia tulee 
muuttaa.

Or. en

Perustelu

Olisi tunnustettava, että joissakin jäsenvaltioissa toteutettavat maaseudun kehittämisohjelmat 
ottavat jo osittain tai riittävässä määrin huomioon komission merkille panemat jatkuvat 
muutokset. Siksi näitä jäsenvaltioita ei pitäisi pakottaa muuttamaan maaseudun 
kehittämisohjelmiaan. Tämä voisi vaikuttaa haitallisesti sitoumuksiin, joita viljelijät ja 
palveluntarjoajat ovat jo tehneet nykyisten järjestelmien alaisuudessa.
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Tarkistus 18
Neil Parish

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Uusien velvoitteiden vuoksi olisi 
mukautettava maaseudun 
kehittämisohjelmien sisältöä koskevia 
vaatimuksia. Olisi vahvistettava toimia 
koskeva ohjeellinen luettelo, jotta 
jäsenvaltioiden olisi helpompi määrittää 
uusiin haasteisiin liittyvät toimet 
maaseudun kehittämisen oikeudellisessa 
kehyksessä.

(9) Uusien velvoitteiden vuoksi olisi 
mukautettava maaseudun 
kehittämisohjelmien sisältöä koskevia 
vaatimuksia tarvittaessa. Olisi 
vahvistettava toimia koskeva ohjeellinen 
luettelo, jotta jäsenvaltioiden olisi 
helpompi määrittää uusiin haasteisiin 
liittyvät toimet maaseudun kehittämisen 
oikeudellisessa kehyksessä.

Or. en

Perustelu

Olisi tunnustettava, että joissakin jäsenvaltioissa toteutettavat maaseudun kehittämisohjelmat 
ottavat jo osittain tai riittävässä määrin huomioon komission merkille panemat jatkuvat 
muutokset. Siksi näitä jäsenvaltioita ei pitäisi pakottaa muuttamaan maaseudun 
kehittämisohjelmiaan. Tämä voisi vaikuttaa haitallisesti sitoumuksiin, joita viljelijät ja 
palveluntarjoajat ovat jo tehneet nykyisten järjestelmien alaisuudessa.

Tarkistus 19
Agnes Schierhuber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9)  Uusien velvoitteiden vuoksi olisi 
mukautettava maaseudun 
kehittämisohjelmien sisältöä koskevia 
vaatimuksia. Olisi vahvistettava toimia 
koskeva ohjeellinen luettelo, jotta 
jäsenvaltioiden olisi helpompi määrittää 
uusiin haasteisiin liittyvät toimet 
maaseudun kehittämisen oikeudellisessa 
kehyksessä.

(9)  Uusien velvoitteiden vuoksi olisi 
mukautettava maaseudun 
kehittämisohjelmien sisältöä koskevia 
vaatimuksia. Olisi vahvistettava toimia 
koskeva ohjeellinen luettelo, jota voidaan 
yksittäisten jäsenvaltioiden tarpeiden 
mukaan myöhemmin laajentaa, jotta 
jäsenvaltioiden olisi helpompi määrittää 
uusiin haasteisiin liittyvät toimet 
maaseudun kehittämisen oikeudellisessa 
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kehyksessä.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille, jotka jo investoivat vastaavan osan yhteisön ohjelmiin, on annettava 
joustavuutta. 

Tarkistus 20
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Asetusta on mukautettava myös 
ottaen huomioon maksut 
luonnonolosuhteisiin liittyvistä haitoista 
vuoristoalueilla ja maksut muilla muita 
huonommassa asemassa olevilla alueilla. 
Tämänhetkistä sääntelyä, joka perustuu 
neuvoston asetukseen (EY) 
N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä 
toukokuuta 1999 Euroopan maatalouden 
ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta 
maaseudun kehittämiseen1, ja jota 
sovelletaan uutena tukikautena vuoteen 
2009 saakka, tulisi jatkaa nykyisen 
tukikauden loppuun saakka.
1 EUVL L 160, 26.6.1999, s. 8.

Or. de
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Tarkistus 21
Stéphane Le Foll

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Uusiin ensisijaisiin tavoitteisiin 
liittyvien toimien käyttöönottoa koskevien 
lisäkannustimien tarjoamiseksi tuensaajille 
olisi säädettävä mahdollisuudesta soveltaa 
näiden toimien osalta suurempia
tukimääriä ja -osuuksia.   

(10) Uusiin ensisijaisiin tavoitteisiin 
liittyvien toimien käyttöönottoa koskevien 
lisäkannustimien tarjoamiseksi tuensaajille 
olisi säädettävä mahdollisuudesta soveltaa 
näiden toimien osalta tukimääriä ja 
-osuuksia, jotka rahoitetaan kokonaan 
maaseuturahastosta.

Or. fr

Perustelu

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne.

Tarkistus 22
Agnes Schierhuber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11)  [Viljelijöille yhteisen 
maatalouspolitiikan mukaisesti 
maksettavien suorien tukien järjestelmää 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä] XX päivänä 
XXkuuta 2008 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o XXXX/XXXX 
9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti tuen mukauttamisesta saatavat 
varat on käytettävä maaseudun 
kehittämistukeen. On aiheellista varmistaa, 
että näitä varoja vastaava määrä käytetään 

(11)  [Viljelijöille yhteisen 
maatalouspolitiikan mukaisesti 
maksettavien suorien tukien järjestelmää 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä] XX päivänä 
XXkuuta 2008 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o XXXX/XXXX 
9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti tuen mukauttamisesta saatavat 
varat on käytettävä maaseudun 
kehittämistukeen. On aiheellista varmistaa, 
että asianmukainen määrä näitä varoja 



PE412.016v01-00 10/37 AM\738974FI.doc

FI

uusiin haasteisiin liittyvien toimien 
tukemiseen.

käytetään uusiin haasteisiin liittyvien 
toimien tukemiseen.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille, jotka jo investoivat vastaavan osan yhteisön ohjelmiin, on annettava 
joustavuutta. 

Tarkistus 23
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) [Viljelijöille yhteisen 
maatalouspolitiikan mukaisesti 
maksettavien suorien tukien järjestelmää 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä] XX päivänä 
XXkuuta 2008 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o XXXX/XXXX 
9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti tuen mukauttamisesta saatavat 
varat on käytettävä maaseudun 
kehittämistukeen. On aiheellista varmistaa, 
että näitä varoja vastaava määrä käytetään 
uusiin haasteisiin liittyvien toimien 
tukemiseen.

(11). [Viljelijöille yhteisen 
maatalouspolitiikan mukaisesti 
maksettavien suorien tukien järjestelmää 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä] XX päivänä 
XXkuuta 2008 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o XXXX/XXXX 
9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti tuen mukauttamisesta saatavat 
varat on käytettävä maaseudun 
kehittämistukeen. On aiheellista varmistaa, 
että näitä varoja vastaava määrä käytetään 
uusiin haasteisiin liittyvien sekä olemassa 
olevien että uusien toimien tukemiseen
kunkin jäsenvaltion tekemien päätösten 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Uudelleen määritettyjen prioriteettien ohella on varmistettava, että jo olemassa olevien 
toimien toteutukseen ja hyväksyttyihin interventioihin on myös käytettävissä riittävät varat.
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Tarkistus 24
Neil Parish

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) [Viljelijöille yhteisen 
maatalouspolitiikan mukaisesti 
maksettavien suorien tukien järjestelmää 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä] XX päivänä 
XXkuuta 2008 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o XXXX/XXXX 
9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti tuen mukauttamisesta saatavat 
varat on käytettävä maaseudun 
kehittämistukeen. On aiheellista varmistaa, 
että näitä varoja vastaava määrä käytetään 
uusiin haasteisiin liittyvien toimien 
tukemiseen.

(11) [Viljelijöille yhteisen 
maatalouspolitiikan mukaisesti 
maksettavien suorien tukien järjestelmää 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä] XX päivänä 
XXkuuta 2008 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o XXXX/XXXX 
9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti tuen mukauttamisesta saatavat 
varat on käytettävä maaseudun 
kehittämistukeen elleivät niistä jo säädä 
jäsenvaltiot, jotka soveltavat kansallista 
vapaaehtoista mukauttamista neuvoston 
asetuksen EY 378/2007 mukaisesti.  On 
aiheellista varmistaa, että näitä varoja 
vastaava määrä käytetään uusiin haasteisiin 
liittyvien toimien tukemiseen.

Or. en

Perustelu

Tulisi ottaa huomioon sellaisten jäsenvaltioiden erikoistapaus, jotka jo soveltavat 
korkeampaa kansallista vapaaehtoista mukautusta.

Tarkistus 25
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Näiden toimien olisi oltava 
yhdenmukaisia muista yhteisön 
rahastoista ja eritoten rakennerahastoista 
(Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan 
sosiaalirahasto ja koheesiorahasto) 
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rahoitettujen toimien kanssa.

Or. de

Perustelu

Muihin vastaaviin EU:n politiikan alueisiin, kuten koheesiopolitiikkaan, sovitettu menettely 
auttaisi sovittamaan interventiot toisiinsa, välttämään päällekkäisyyksiä ja lisäämään 
käytettävissä olevia varoja.

Tarkistus 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Koska näitä varoja vastaavia määriä 
on käytettävä täydentävällä, erityisellä ja 
sitovalla tavalla maaseudun kehittämistuen 
tavoitteiden välinen tasapaino ei saisi
kärsiä.

(12) Koska näitä varoja vastaavia määriä 
on käytettävä täydentävällä, erityisellä ja 
sitovalla tavalla maaseudun kehittämistuen 
tavoitteiden välinen tasapaino ei saa kärsiä. 
Siksi myös käytettäessä varoja uusiin 
ensisijaisiin tavoitteisiin on noudatettava 
17 artiklan mukaista painopisteiden 
tasapainoa.

Or. de

Tarkistus 27
Agnes Schierhuber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12)  Koska näitä varoja vastaavia määriä 
on käytettävä täydentävällä, erityisellä ja 
sitovalla tavalla maaseudun kehittämistuen 
tavoitteiden välinen tasapaino ei saisi 
kärsiä.

(12)  Koska näitä varoja vastaavia määriä 
on käytettävä täydentävällä ja erityisellä 
tavalla maaseudun kehittämistuen 
tavoitteiden välinen tasapaino ei saisi 
kärsiä.
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Or. de

Perustelu

 Jäsenvaltioille, jotka jo investoivat vastaavan osan yhteisön ohjelmiin, on annettava 
joustavuutta. 

Tarkistus 28
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Riittävän rahoituksen 
varmistamiseksi maaseudun 
kehittämisohjelmille olisi lisättävä 
joustoa, jotta mahdollistetaan myös 
rakennerahastojen (otsake 1 b) 
käyttämättä jääneiden varojen käyttö 
tähän tarkoitukseen.

Or. de

Perustelu

On vakavasti harkittava mahdollisuutta käyttää rakennerahastojen käyttämättä jääneitä 
varoja (mikä johtuu N+2- ja N+3-säännöstä - otsake 1b) EU:n muiden koheesiopolitiikan ja 
maaseudun kehittämisohjelmien tukemiseksi. Rakennetoimiin käytettävissä olevien varojen 
rajallisuus vaatii uutta tähän tarkoitukseen perustettavaa järjestelmää. Olisi myös lisättävä 
joustoa, niin että näitä varoja voidaan käyttää myös maaseudun kehittämiseen (jota nykyään 
rahoitetaan otsakkeesta 2).

Tarkistus 29
María Isabel Salinas García

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
11 artikla – 3 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1) Korvataan 11 artiklan 3 kohdan 
d alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"d) luettelo kansallisen 
strategiasuunnitelman 
täytäntöönpanemiseksi toteutettavista 
maaseudun kehittämisohjelmista ja 
maaseuturahaston määrärahojen 
alustava jako kuhunkin ohjelmaan, 
mukaan luettuina asetuksen (EY) 
N:o 1290/2005* 12 artiklan 2 kohdassa 
säädetyt määrät, ja tämän asetuksen 
69 artiklan 5 a kohdassa säädettyjen 
määrien ilmoittaminen erikseen."

Or. es

Perustelu

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Tarkistus 30
Lily Jacobs

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
12 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on tarkistettava 
12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen kansallista 
strategiasuunnitelmaansa 10 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön strategisten 
suuntaviivojen tarkistuksen perusteella.

Alempaa kansallisen tason hallintoaan 
kuullen kunkin jäsenvaltion on 
tarkistettava 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
kansallista strategiasuunnitelmaansa 
10 artiklassa tarkoitetun yhteisön 
strategisten suuntaviivojen tarkistuksen 
perusteella.

Or. en
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Perustelu

Yleisesti alueellisen ja kunnallisen tason viranomaiset ovat vastuussa yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan liittyvistä toimista. Toimia tulisi soveltaa kunkin jäsenvaltion ja alueen 
sisäisessä kontekstissa ottaen huomioon alueellinen monimuotoisuus. Tämän saavuttamiseksi 
on kuultava alueellisia viranomaisia.

Tarkistus 31
Neil Parish

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
12 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on tarkistettava 
12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen kansallista 
strategiasuunnitelmaansa 10 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön strategisten 
suuntaviivojen tarkistuksen perusteella.

1. Kutakin jäsenvaltiota on kehotettava 
tarkistamaan 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
kansallista strategiasuunnitelmaansa 
10 artiklassa tarkoitetun yhteisön 
strategisten suuntaviivojen tarkistuksen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Sanamuoto heijastaa sitä, että joissakin tapauksissa jäsenvaltioiden ei ehkä tarvitse muuttaa 
maaseudun kehittämisohjelmiaan uusien haasteiden käsittelemiseksi riittävällä tavalla 
yhteisön strategisten suuntaviivojen tarkistuksen perusteella. 

Tarkistus 32
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta Asetus (EY) N:o 1698/2005
12 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on tarkistettava
12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen kansallista 

1. Kukin jäsenvaltio voi tarkistaa 
12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen kansallista 
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strategiasuunnitelmaansa 10 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön strategisten 
suuntaviivojen tarkistuksen perusteella. 

strategiasuunnitelmaansa 10 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön strategisten 
suuntaviivojen tarkistuksen perusteella.

Or. pl

Tarkistus 33
Neil Parish

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
erityistarpeidensa perusteella toimia, joilla 
on seuraavat yhteisön strategisissa 
suuntaviivoissa kuvatut ja kansallisessa 
strategiasuunnitelmassa tarkemmin 
määritellyt ensisijaiset tavoitteet:

1. Ellei näin jo säädetä, jäsenvaltioiden on 
sisällytettävä 1 päivästä tammikuuta 2010 
alkaen maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
erityistarpeidensa perusteella toimia, joilla 
on seuraavat yhteisön strategisissa 
suuntaviivoissa kuvatut ja kansallisessa 
strategiasuunnitelmassa tarkemmin 
määritellyt ensisijaiset tavoitteet:

Or. en

Perustelu

Sanamuoto heijastaa sitä, että joissakin tapauksissa jäsenvaltioiden ei ehkä tarvitse muuttaa 
maaseudun kehittämisohjelmiaan uusien haasteiden käsittelemiseksi riittävällä tavalla 
yhteisön strategisten suuntaviivojen tarkistuksen perusteella. 

Tarkistus 34
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta– johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on sisällytettävä (1) Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
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1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa
erityistarpeidensa perusteella toimia, joilla 
on seuraavat yhteisön strategisissa 
suuntaviivoissa kuvatut ja kansallisessa 
strategiasuunnitelmassa tarkemmin 
määritellyt ensisijaiset tavoitteet:

tammikuuta 2010 alkaen viitattava
maaseudun kehittämisohjelmissaan
erityistarpeidensa perusteella toimiin, joilla 
on seuraavat yhteisön strategisissa 
suuntaviivoissa kuvatut ja kansallisessa 
strategiasuunnitelmassa tarkemmin 
määritellyt ensisijaiset tavoitteet:

Or. de

Tarkistus 35
Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohtaAsetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
erityistarpeidensa perusteella toimia, joilla 
on seuraavat yhteisön strategisissa 
suuntaviivoissa kuvatut ja kansallisessa 
strategiasuunnitelmassa tarkemmin 
määritellyt ensisijaiset tavoitteet: 

1. Vanhojen jäsenvaltioiden on 
sisällytettävä 1 päivästä tammikuuta 2010 
alkaen maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
erityistarpeidensa perusteella toimia, joilla 
on seuraavat yhteisön strategisissa 
suuntaviivoissa kuvatut ja kansallisessa 
strategiasuunnitelmassa tarkemmin 
määritellyt ensisijaiset tavoitteet: 

Or. pl

Perustelu

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku

Tarkistus 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) uusiutuvat energialähteet, b) energian säästäminen ja uusiutuvat 
energialähteet,

Or. de

Tarkistus 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vesihuolto, c) vettä säästävät toimet ja veden laadun 
parantaminen,

Or. de

Tarkistus 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) biologinen monimuotoisuus. d) biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen.  

Or. de



AM\738974FI.doc 19/37 PE412.016v01-00

FI

Tarkistus 39
Vincenzo Aita

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) maaperän suojelu ja kunnostaminen;

Or. it

Tarkistus 40
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) toimet, joilla pyritään parantamaan 
maa- ja metsätalouden kilpailukykyä ja 
innovointikapasiteettia;

Or. nl

Tarkistus 41
Agnes Schierhuber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) maitokiintiöiden poistaminen.

Or. de
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Perustelu

On lisättävä viides prioriteetti, maitokiintiöiden poistaminen. Maitokiintiöiden poistamisen 
yhteydessä sopivia ovat etenkin toimet, joilla parannetaan kilpailukykyä (erityisesti 
maatalousinvestointien tukeminen), tuetaan vaihtoehtoisia tulonlähteitä (monipuolistaminen) 
ja joilla tuetaan maiseman säilyttämistä myös epäsuotuisilla alueilla (esim. lisäkorvaus tai 
laidunpalkkio).

Tarkistus 42
Heinz Kindermann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tehdä valintansa tämän 
asetuksen liitteessä II vahvistetun toimia 
koskevan ohjeellisen luettelon ja/tai mitä 
tahansa muita toimia koskevan ohjeellisen 
luettelon perusteella edellyttäen, että 
kyseiset toimet liittyvät ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuihin ensisijaisiin 
tavoitteisiin ja niillä pyritään saavuttamaan 
liitteessä II tarkemmin määritellyt 
mahdolliset vaikutukset.

Jäsenvaltiot voivat tehdä valintansa tämän 
asetuksen liitteessä II vahvistetun toimia 
koskevan ohjeellisen luettelon ja/tai mitä 
tahansa muita toimia sisävesikalastukseen 
liittyvät toimet mukaan lukien koskevan 
ohjeellisen luettelon perusteella 
edellyttäen, että kyseiset toimet liittyvät 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
ensisijaisiin tavoitteisiin ja niillä pyritään 
saavuttamaan liitteessä II tarkemmin 
määritellyt mahdolliset vaikutukset.  

Or. de

Perustelu

 Maatalousympäristöön liittyviä toimia sisävesikalastuksen alalla tuettiin aiemmin 
maaseudun kehityksen yhteydessä. Tällä hetkellä ne kuuluvat Euroopan kalatalousrahaston 
alaisuuteen, mikä aiheuttaa asianomaisille alueille huomattavia ongelmia ja on täysin vastoin 
maaseudun integroidun kehittämisen tavoitetta. Tämä komission mielivaltainen päätös, joka 
ei perustu säädöstekstiin, on peruutettava.
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Tarkistus 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tehdä valintansa tämän 
asetuksen liitteessä II vahvistetun toimia 
koskevan ohjeellisen luettelon ja/tai mitä 
tahansa muita toimia koskevan ohjeellisen 
luettelon perusteella edellyttäen, että 
kyseiset toimet liittyvät ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuihin ensisijaisiin 
tavoitteisiin ja niillä pyritään saavuttamaan 
liitteessä II tarkemmin määritellyt 
mahdolliset vaikutukset.

Jäsenvaltiot voivat tehdä valintansa tämän 
asetuksen liitteessä II vahvistetun toimia 
koskevan ohjeellisen luettelon ja/tai mitä 
tahansa muita toimia koskevan ohjeellisen 
luettelon perusteella edellyttäen, että 
kyseiset toimet tilojen tasolla edistävät 
maaperään, energiaan, veteen ja 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien 
resurssien kestävää hallintaa, liittyvät 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
ensisijaisiin tavoitteisiin ja niillä pyritään 
saavuttamaan liitteessä II tarkemmin 
määritellyt mahdolliset vaikutukset. 

Tällöin on osoitettava ja varmistettava, 
että maatalousyritys, joka saa tukia 
näihin tarkoituksiin, parantaa 
kokonaistehokkuuttaan liittyen 
energiatehokkuuteen, ilmastonsuojeluun, 
biologiseen monimuotoisuuteen ja vesien 
suojeluun.

Or. de

Perustelu

 Lisävaroilla, jotka osoitetaan näitä neljää tavoitetta varten, rahoitetaan toimia, joilla 
parannetaan tilojen ekologista tehokkuutta. Esimerkiksi rahoitettaessa yksittäistä 
energiansaantiin liittyvää toimea navetan rakentamisen yhteydessä tilanteessa, jossa koko 
tilan kokonaisenergiatehokkuus kuitenkin huononee, ei tule käyttää näitä määrärahoja.
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Tarkistus 44
Lily Jacobs

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tehdä valintansa tämän 
asetuksen liitteessä II vahvistetun toimia 
koskevan ohjeellisen luettelon ja/tai mitä 
tahansa muita toimia koskevan ohjeellisen 
luettelon perusteella edellyttäen, että 
kyseiset toimet liittyvät ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuihin ensisijaisiin 
tavoitteisiin ja niillä pyritään saavuttamaan 
liitteessä II tarkemmin määritellyt 
mahdolliset vaikutukset.

Jäsenvaltiot voivat alempaa kansallisen 
tason hallintoaan kuullen tehdä valintansa 
tämän asetuksen liitteessä II vahvistetun 
toimia koskevan ohjeellisen luettelon ja/tai 
mitä tahansa muita toimia koskevan 
ohjeellisen luettelon perusteella 
edellyttäen, että kyseiset toimet liittyvät 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
ensisijaisiin tavoitteisiin ja niillä pyritään 
saavuttamaan liitteessä II tarkemmin 
määritellyt mahdolliset vaikutukset.

Or. en

Perustelu

Yleisesti alueellisen ja kunnallisen tason viranomaiset ovat vastuussa yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan liittyvistä toimista. Toimia tulisi soveltaa kunkin jäsenvaltion ja alueen 
sisäisessä kontekstissa ottaen huomioon alueellinen monimuotoisuus. Tämän saavuttamiseksi 
on kuultava alueellisia viranomaisia.

Tarkistus 45
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
yhteisvaikutus muiden samankaltaisten 
muista yhteisön rahastoista, eritoten 
rakennerahastoista, rahoitettavien 
toimien kanssa ja kehitettävä tarpeen 
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mukaan yhdennetty lähestymistapa 
strategioihin, toimintaan ja rahoitukseen.

Or. de

Perustelu

Muihin vastaaviin EU:n politiikan alueisiin, kuten koheesiopolitiikkaan, sovitettu menettely 
auttaisi sovittamaan interventiot toisiinsa, välttämään päällekkäisyyksiä ja lisäämään 
käytettävissä olevia varoja.

Tarkistus 46
Stéphane Le Foll

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Unionin ja jäsenvaltioiden on 
toteutettava eurooppalainen verkko, jonka 
avulla luetteloidaan kaikki innovointiin 
liittyvät toimet, joilla vastataan edellä 
1 kohdassa tarkoitettuihin ensisijaisiin 
tavoitteisiin, jotta voidaan edistää 
kokemusten vaihtoa ja niiden 
vaihdettavuutta. 

Or. fr

Perustelu

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes.
Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
nouvelles priorités.   
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Tarkistus 47
Stéphane Le Foll

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimien 
liitteessä I vahvistettuja tuki-intensiteettejä 
voidaan korottaa 10 prosenttiyksiköllä
1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen.   

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimien 
liitteessä I vahvistettuja tuki-intensiteettejä 
voidaan rahoittaa kokonaan 
maaseuturahaston varoin 1 päivästä 
tammikuuta 2010 alkaen. 

Or. fr

Perustelu

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne.

Tarkistus 48
María Isabel Salinas García

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) taulukko, jossa vahvistetaan yhteisön 
kokonaisrahoitusosuus 1 päivästä 
tammikuuta 2010 31 päivään 
joulukuuta 2013 69 artiklan 5 a kohdassa 
tarkoitettuihin toimiin ."

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Tarkistus 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ensisijaisen toimen "uusiutuva 
energia" yhteydessä toteutettavia toimia, 
jotka edellyttävät sellaista viljelysmaata, 
joka muuten käytettäisiin elintarvikkeiden 
tuotantoon, voidaan tukea vain, jos 
unionin tasolla suoritetulla kolmansien 
maiden ravitsemustilanteen huomioon 
ottavalla vaikutusten arvioinnilla on 
taattu, ettei tämä vaaranna mitenkään 
elintarviketurvaa.

Or. de

Perustelu

On tuettava uusiutuvien energialähteiden käyttöä maataloudessa. Näin ei saa kuitenkaan 
aiheutua kilpailua elintarviketuotannolle, ja siksi energiakasvien istuttamista alalle voidaan 
tukea vain, kun on varmistettu, ettei näin rajoiteta elintarviketurvaa. Pinta-alaan 
vaikuttamattomia toimia, kuten energiakasveja, aurinkopaneeleja katoilla tai biokaasun 
tuottamista jätteiden avulla, voidaan tukea.

Tarkistus 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
17 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Korvataan 17 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"(2) Vähintään 20 prosenttia
maaseuturahastosta ohjelmaan 
myönnettävästä kokonaisrahoituksesta 
on varattava sellaisten toimien 
täytäntöönpanoon, jotka määritetään IV 
osaston I luvun 4 jaksossa tarkoitetun 
toimintalinjan 4 menettelyn mukaisesti. 
Tämä määrä on mukana 1 kohdassa 
säädetyissä prosenttiluvuissa. Tšekin 
tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, 
Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, 
Slovenian ja Slovakian osalta 
toimintalinjan 4 täytäntöönpanoon 
tarkoitettua 5 prosentin suuruista 
yhteisön vähimmäisrahoitusosuutta 
voidaan asteittain vähentää 
ohjelmakaudella niin, että keskimäärin 
vähintään 2,5 prosenttia 
maaseuturahastosta myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta varataan 
toimintalinjalle 4.
Bulgarian ja Romanian osalta on vuosina 
2010–2013 myönnettävä vähintään 
2,5 prosenttia maaseuturahastosta 
myönnettävästä kokonaisrahoituksesta 
toimintalinjalle 4. Tämän 
prosenttiosuuden määrittelyssä on 
otettava huomioon kaikki vuosina 2007–
2009 maaseuturahastosta tälle 
toimintalinjalle maksetut tuet."

Or. de

Perustelu

LEADER-menetelmä on osoittautunut hyvin menestyksekkääksi taattaessa myönnettyjen 
määrärahojen tehokkuus alueiden kannalta. Siksi sitä tulisi käyttää suuremmassa prosentissa 
varoja.
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Tarkistus 51
María Isabel Salinas García

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

4) Lisätään 17 artiklaan 3 kohta 
seuraavasti: ”

Poistetaan.

"3. Määriä, jotka saadaan 69 artiklan 
5 a kohdan mukaisesta tukien pakollisesta 
mukauttamisesta, ei oteta huomioon 
maaseuturahaston 
kokonaisrahoituksessa, josta myönnettävä 
toimintalinjakohtainen yhteisön 
vähimmäisrahoitusosuus lasketaan tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti."

Or. es

Perustelu

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Tarkistus 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

„(3) Määriä, jotka saadaan 69 artiklan 
5 a kohdan mukaisesta tukien pakollisesta 
mukauttamisesta, ei oteta huomioon 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksessa, 
josta myönnettävä toimintalinjakohtainen 
yhteisön vähimmäisrahoitusosuus 
lasketaan tämän artiklan 1 ja 2 kohdan 

„(3) Määriä, jotka saadaan 69 artiklan 
5 a kohdan mukaisesta tukien pakollisesta 
mukauttamisesta, otetaan myös huomioon 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksessa, 
josta myönnettävä toimintalinjakohtainen 
yhteisön vähimmäisrahoitusosuus 
lasketaan tämän artiklan 1 ja 2 kohdan 
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mukaisesti.” mukaisesti.”

Or. de

Perustelu

Myös myönnettäessä varoja uusien toimintalinjojen yhteydessä on mielekästä noudattaa jakoa 
maaseuturahaston osien mukaan.

Tarkistus 53
María Isabel Salinas García

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

4 a) Korvataan 28 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Edellä 20 artiklan b alakohdan 
iii alakohdassa säädettyä tukea 
myönnetään aineellisiin ja/tai 
aineettomiin investointeihin, jotka:
a) parantavat yrityksen 
kokonaistehokkuutta;
b) liittyvät:
perustamissopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden, paitsi 
kalastustuotteiden, sekä 
metsätaloustuotteiden ja puuvillan 
jalostukseen ja/tai kaupan pitämiseen, 
ja/tai
- perustamissopimuksen liitteeseen I 
kuuluviin tuotteisiin, paitsi 
kalastustuotteisiin, sekä 
metsätaloustuotteisiin ja puuvillaan 
liittyvien uusien tuotteiden, menetelmien 
ja tekniikoiden kehittämiseen; ja
c) ovat kyseiseen investointiin 
sovellettavien yhteisön vaatimusten 
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mukaisia.
Jos investoinnit tehdään yhteisön 
vaatimusten täyttämiseksi, tukea 
voidaan myöntää vain 2 kohdassa 
tarkoitettujen mikroyritysten tekemiin 
investointeihin, jotka tehdään hiljattain 
käyttöön otettujen yhteisön vaatimusten 
täyttämiseksi.  Tällöin voidaan kyseisen 
vaatimuksen täyttämiseksi myöntää 
enintään 36 kuukauden pituinen 
lisäaika, joka alkaa päivästä, jolloin 
vaatimuksesta tulee yritykselle 
pakollinen. "

Or. es

Perustelu

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Tarkistus 54
Heinz Kindermann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
36 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Korvataan 36 artiklan a kohta 
seuraavasti:
„a) toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
maatalousmaan ja sisävesikalastuksessa 
käytettyjen alueiden kestävä käyttö 
seuraavin keinoin:“

Or. de

Perustelu

 Maatalousympäristöön liittyviä toimia sisävesikalastuksen alalla tuettiin aiemmin 
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maaseudun kehityksen yhteydessä. Tällä hetkellä ne kuuluvat Euroopan kalatalousrahaston 
alaisuuteen, mikä aiheuttaa asianomaisille alueille huomattavia ongelmia ja on täysin vastoin 
maaseudun integroidun kehittämisen tavoitetta.  Tämä komission mielivaltainen päätös, joka 
ei perustu säädöstekstiin, on peruutettava. 

Tarkistus 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 a (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 a) Muutetaan 60 artikla seuraavasti:
"Kun tämän jakson tavoitteiden piiriin 
kuuluvaan toimenpiteeseen sisältyy 
toimia, joihin voidaan myöntää tukea 
myös jostain toisesta yhteisön 
tukivälineestä, rakennerahastot ja 
yhteisön kalatalouden tukiväline 
mukaan luettuina, jäsenvaltioiden on 
kussakin ohjelmassa vahvistettava 
hallinnollinen valvonta, jonka avulla 
voidaan rajata maaseuturahastosta ja 
yhteisön muista tukivälineistä tuettavat 
toimet."

Or. es

Perustelu

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posiible evitar "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.
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Tarkistus 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 a) Muutetaan 60 artikla seuraavasti:
"Rajaaminen

Kun tämän jakson tavoitteiden piiriin 
kuuluvaan toimenpiteeseen sisältyy 
toimia, joihin voidaan myöntää tukea 
myös jostain toisesta yhteisön 
tukivälineestä, rakennerahastot ja 
yhteisön kalatalouden tukiväline 
mukaan luettuina, jäsenvaltioiden on 
kussakin ohjelmassa vahvistettava [ ]
valvonta, jonka avulla voidaan rajata 
maaseuturahastosta rahoitettavat ja 
yhteisön muiden tukivälineiden avulla 
rahoitettavat toimet."

Or. es

Perustelu

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR.  La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.

Tarkistus 57
María Isabel Salinas García

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
69 artikla – 5 a–5 c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

7) Lisätään 69 artiklaan 5 a, 5 b ja 
5 c kohta seuraavasti:

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on käytettävä asetuksen 
(EY) [N:o XXXX/2008 (uusi asetus 
suorista tukijärjestelmistä)] 9 artiklan 
4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisen tukien pakollisen 
mukauttamisen soveltamisesta saatavia 
määriä vastaava määrä 1 päivän 
tammikuuta 2010 ja 31 päivänä 
joulukuuta 2015 välisenä aikana yhteisön 
tukena nykyisiin maaseudun 
kehittämisohjelmiin sisältyviin, tämän 
asetuksen 16 a artiklassa tarkoitettuihin 
ja 1 päivän tammikuuta 2010 jälkeen 
hyväksyttyihin toimiin.
Jos ohjelmaa päätettäessä tämän artiklan 
5 a kohdassa tarkoitettuihin toimiin 
käytetty kokonaismäärä on pienempi kuin 
16 a artiklan 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu määrä, jäsenvaltion on 
korvattava erotus yhteisön talousarvioon 
siihen määrään asti, jolla muihin kuin 
16 a artiklassa tarkoitettuihin toimiin 
käytettävissä olleet kokonaismäärärahat 
ylittyivät.
5 c. Edellä 5 b kohdassa tarkoitettuja 
määriä ei oteta huomioon asetuksen (EY) 
N:o 1290/2005 25 artiklaa sovellettaessa.”

Or. es

Perustelu

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.
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Tarkistus 58
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
69 artikla – 5 a kohta

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jäsenvaltioiden on käytettävä 
asetuksen (EY) [N:o XXXX/2008 (uusi 
asetus suorista tukijärjestelmistä)] 
9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisen tukien pakollisen mukauttamisen 
soveltamisesta saatavia määriä vastaava 
määrä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 
31 päivänä joulukuuta 2015 välisenä 
aikana yhteisön tukena nykyisiin 
maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyviin, 
tämän asetuksen 16 a artiklassa 
tarkoitettuihin ja 1 päivän 
tammikuuta 2010 jälkeen hyväksyttyihin 
toimiin.

(5 a) Jäsenvaltioiden on käytettävä 
asetuksen (EY) [N:o XXXX/2008 (uusi 
asetus suorista tukijärjestelmistä)] 
9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisen tukien pakollisen mukauttamisen 
soveltamisesta saatavia määriä vastaava 
määrä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 
31 päivänä joulukuuta 2015 välisenä 
aikana yhteisön tukena nykyisiin 
maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyviin, 
tämän asetuksen 16 a artiklassa 
tarkoitettuihin ja 1 päivän 
tammikuuta 2010 jälkeen hyväksyttyihin 
toimiin. Tukia voidaan käyttää myös 
uusien ensisijaisten tavoitteiden mukaisiin 
lisätoimiin.

Or. de

Tarkistus 59
Lutz Goepel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla –7 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
69 artikla – 5 a kohta

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jäsenvaltioiden on käytettävä
asetuksen (EY) [N:o XXXX/2008 (uusi 
asetus suorista tukijärjestelmistä)] 
9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisen tukien pakollisen mukauttamisen 
soveltamisesta saatavia määriä vastaava 
määrä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 
31 päivänä joulukuuta 2015 välisenä 

(5 a) Jäsenvaltioiden on osoitettava 
vähintään 50 % asetuksen (EY) 
[N:o XXXX/2008 (uusi asetus suorista 
tukijärjestelmistä)] 9 artiklan 4 kohdan ja 
10 artiklan 4 kohdan mukaisen tukien 
pakollisen mukauttamisen soveltamisesta
saatavista määristä 1 päivän 
tammikuuta 2010 ja 31 päivänä
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aikana yhteisön tukena nykyisiin 
maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyviin, 
tämän asetuksen 16 a artiklassa 
tarkoitettuihin ja 1 päivän 
tammikuuta 2010 jälkeen hyväksyttyihin 
toimiin.

joulukuuta 2015 välisenä aikana yhteisön 
tukena nykyisiin maaseudun 
kehittämisohjelmiin sisältyviin, tämän 
asetuksen 16 a artiklassa tarkoitettuihin ja 
1 päivän tammikuuta 2010 jälkeen 
hyväksyttyihin toimiin.

Or. de

Perustelu

Vaikka komission yksilöimät uudet haasteet ja uudet välineet ovatkin merkittäviä, ei vaikuta 
perustellulta osoittaa tuen mukauttamisesta saatavia varoja kokonaisuudessaan mainittuun 
tarkoitukseen. Koska asetuksen (EY) N:o 1698/2005 17 artiklassa säädetään, että 
toimintalinjoja 1 ja 3 on rahoitettava vähintään 10 prosentilla ja toimintalinjaa 2 vähintään 
25 prosentilla maaseuturahaston kokonaisrahoitusosuudesta, on aiheellista säätää, että 
uusiin haasteisiin käytetään vähintään 50 prosenttia mainituista varoista. 

Tarkistus 60
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
69 artikla – 5 a kohta

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jäsenvaltioiden on käytettävä 
asetuksen (EY) [N:o XXXX/2008 (uusi 
asetus suorista tukijärjestelmistä)] 
9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisen tukien pakollisen mukauttamisen 
soveltamisesta saatavia määriä vastaava 
määrä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 
31 päivänä joulukuuta 2015 välisenä 
aikana yhteisön tukena nykyisiin 
maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyviin, 
tämän asetuksen 16 a artiklassa 
tarkoitettuihin ja 1 päivän 
tammikuuta 2010 jälkeen hyväksyttyihin
toimiin.

(5 a) Jäsenvaltioiden on käytettävä 
asetuksen (EY) [N:o XXXX/2008 (uusi 
asetus suorista tukijärjestelmistä)] 
9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisen tukien pakollisen mukauttamisen 
soveltamisesta saatavia määriä vastaava 
määrä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 
31 päivänä joulukuuta 2013 välisenä 
aikana yhteisön tukena nykyisiin 
maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyviin
nykyisiin ja uusiin toimiin uusien 
ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti 
jäsenvaltioiden kulloisenkin päätöksen 
mukaisesti.

Or. de



AM\738974FI.doc 35/37 PE412.016v01-00

FI

Perustelu

Uudelleen määritettyjen prioriteettien ohella on varmistettava, että jo olemassa olevien 
toimien toteutukseen ja hyväksyttyihin interventioihin on myös käytettävissä riittävät varat.

Tarkistus 61
Lutz Goepel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
70 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Lisätään 70 artiklaan 4 b kohta 
seuraavasti: 
"(4 b) Poiketen edellä 3 kohdan 
ylärajoista voi summa, joka on yhtä suuri 
kuin varat, jotka saadaan asetuksen (EY) 
N:o XXXX/2008 [uusi suoria maksuja 
koskeva asetus] 9 artiklan 4 kohdan ja 
10 artiklan 4 kohdan mukaisella 
mukauttamismekanismilla, voidaan 
käyttää ilman kansallista 
lisärahoitusosuutta.  “

Or. de

Perustelu

Lisämukauttamisvarat tulisi vapauttaa kansallisesta osarahoitusvelvoitteesta, koska tähän 
tarvittava osarahoitus ei ole käytettävissä. 

Tarkistus 62
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
93 artikla
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Komission teksti Tarkistus

(9 a) Korvataan 93 artikla seuraavasti:
"Kumoaminen

(1) 1. Kumotaan asetus (EY) N:o 
1257/1999 1 päivästä tammikuuta 2007 
alkaen lukuun ottamatta 13 artiklan 
a kohtaa, 14 artiklan 1 kohtaa ja 
14 artiklan 2 kohdan kahta ensimmäistä 
luetelmakohtaa, 15 artiklaa, 17–
20 artiklaa, 51 artiklan 3 kohtaa ja 
55 artiklan 4 kohtaa sekä liitteen I sitä 
osaa, jossa määritellään 15 artiklan 
3 kohdan mukaiset määrät. 
[...]
Viittauksia kumottuun asetukseen 
pidetään viittauksina tähän asetukseen.
Asetusta (EY) N:o 1257/1999 sovelletaan 
edelleenkin toimiin, jotka komissio on 
hyväksynyt mainitun asetuksen nojalla 
ennen 1 päivää tammikuuta 2007.

Or. de

Tarkistus 63
Agnes Schierhuber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
LIITE
Asetus (EY) N:o 1698/2005
LIITE II – Ensisijainen tavoite, uusi

Ensisijainen tavoite – maitokiintiöistä luopuminen 
Hanke Toimet Mahdolliset vaikutukset
Modernisointi ja 
markkinasuuntautunut 
tuotanto

monivuotiset maitokiintiöistä 
luopumisohjelmat

kilpailukyvyn parantaminen

Or. de

Perustelu

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
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(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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