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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta
(KOM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0306),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto 
on kuullut parlamenttia (C6-0242/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja 
aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

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 

(10) Uusiin ensisijaisiin tavoitteisiin 
liittyvien toimien käyttöönottoa koskevien 
lisäkannustimien tarjoamiseksi tuensaajille 
olisi säädettävä mahdollisuudesta soveltaa 
näiden toimien osalta suurempia 
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tukimääriä ja -osuuksia. tukimääriä ja -osuuksia. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava soveltaa samaa 
mahdollisuutta soveltavan tutkimuksen 
tuloksena syntyneiden innovaatioiden 
siirtoon.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää varmistaa innovointi maaseutuympäristössä, etenkin soveltavan tutkimuksen 
tuloksena. Tutkimuksen taitotiedon siirtämistä maatalousalalle ja maaseudun 
elinkeinoelämään on kannustettava korottamalla liitteessä I esitettyjä enimmäismääriä.

Tarkistus 2

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 vähintään 50 prosenttia kyseisistä 
varoista käytetään uusiin haasteisiin 
liittyvien toimien tukemiseen.

Or. fr

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 
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uusiin haasteisiin käytetään vähintään 50 prosenttia mainituista varoista.

Tarkistus 3

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 määriä on käytettävä 
täydentävällä ja erityisellä tavalla,
maaseudun kehittämistuen tavoitteiden 
välinen tasapaino ei saisi kärsiä.

Or. fr

Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään 16 b artikla seuraavasti:
"16 b artikla

Innovointi ja soveltavan tutkimuksen 
taitotiedon siirtäminen

1. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
erityistarpeidensa perusteella toimia, 
joilla siirretään soveltavan tutkimuksen 
innovaatioita maaseudun 
elinkeinoelämään. 

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



PE407.829v01-00 8/12 PR\727831FI.doc

FI

Or. fr

Perustelu

On tärkeää varmistaa innovointi maaseutuympäristössä, etenkin soveltavan tutkimuksen 
tuloksena. Tutkimuksen taitotiedon siirtämistä maatalousalalle ja maaseudun 
elinkeinoelämään on kannustettava korottamalla liitteessä I esitettyjä enimmäismääriä. 

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Korvataan 30 artikla seuraavasti: 

"30 artikla

Maa- ja metsätalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvä infrastruktuuri

Edellä 20 artiklan b alakohdan 
iv alakohdassa säädetty tuki voi kattaa 
erityisesti toimet, jotka liittyvät maa- ja 
metsätalousmaalle pääsyyn, 
tilusjärjestelyihin ja 
maanparannukseen, energiahuoltoon, 
tieto- ja viestintäteknologian saatavuuteen
ja vesitalouteen."

Or. fr

Perustelu

Euroopan parlamentin 19. kesäkuuta 2007 laajakaistaa koskevan eurooppalaisen politiikan 
laatimisesta antaman päätöslauselman mukaan maaseutualueiden kilpailukyvyn kehittäminen 
riippuu tieto- ja viestintäteknologian innovatiivisesta käytöstä. Siksi nämä teknologiat on 
sisällytettävä käsillä olevan asetuksen 30 artiklaan. 
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Tarkistus 6

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 
vähintään 50 prosenttia 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 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. fr

Perustelu

Ks. tarkistus 12.

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

5 b. 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 

Poistetaan.
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kokonaismäärärahat ylittyivät.

Or. fr

Perustelu

Vaikka komission yksilöimät uudet haasteet ja uudet välineet ovatkin merkittäviä, ei vaikuta 
perustellulta osoittaa tuen mukauttamisesta saatavia varoja kokonaisuudessaan mainittuun 
tarkoitukseen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
Liite

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan ensimmäinen rivi 
seuraavasti:

22 (2) Aloitustuki 
(*)

75 000

(*) Aloitustuki voidaan antaa yhtenäisenä 
palkkiona, jonka enimmäismäärä on
50 000 euroa, tai korkotukena, jonka 
pääomitettu arvo voi olla enintään 50 000 euroa. 
Jos molemmat tukimuodot yhdistetään, tuen 
enimmäismäärä voi olla 75 000 euroa.

Or. fr

Perustelu

Nuorten maanviljelijöiden aloitusvaikeuksien lieventämiseksi on tarpeen korottaa tuen 
enimmäismäärää.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – Liite II – Ensisijainen tavoite: uusiutuvat energialähteet – 4 a rivi (uusi)

Tarkistus

Jätehuollon ja materiaalien 
kierrätyksen parantaminen

26 artikla: maatilojen 
nykyaikaistaminen

53 artikla:
taloudellisen 
toiminnan 
laajentaminen 
maatalouden 
ulkopuolelle

54 artikla: tuki 
yritysten 
perustamiseen ja 
kehittämiseen

56 artikla: maaseudun 
elinkeinoelämän ja 
maaseutuväestön 
peruspalvelut

Jätteiden vähentäminen ja 
fossiilisten polttoaineiden 
korvaaminen 

Or. fr

Perustelu

Jätehuolto ja kierrätys voivat edistää uusiutuviin energialähteisiin liittyvää ensisijaista 
tavoitetta.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – Liite II – Ensisijainen tavoite: uusiutuvat energialähteet – 4 b rivi (uusi)

Tarkistus

Aurinko-. tuuli- ja geotermisen 
energian tuotanto ja käyttö sekä 
yhteistuotannosta saatavan lämmön 
hyödyntäminen  

26 artikla: maatilojen 
nykyaikaistaminen

53 artikla:
taloudellisen 
toiminnan 
laajentaminen 

Fossiilisten polttoaineiden 
korvaaminen 
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maatalouden 
ulkopuolelle

54 artikla: tuki 
yritysten 
perustamiseen ja 
kehittämiseen

56 artikla: maaseudun 
elinkeinoelämän ja 
maaseutuväestön 
peruspalvelut

Or. fr

Perustelu

Muuhun kuin maatalouteen perustuvat uusiutuvat energialähteet auttavat korvaamaan 
fossiilisia polttoaineita.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – Liite II – Ensisijainen tavoite: vesihuolto – 1 a rivi (uusi)

Tarkistus

Tulvariskien hallinta 39 artikla :
maatalouden 
ympäristötuet

41 artikla:
tuottamattomat 
investoinnit

Tulvatilanteen 
vesienhallintakapasiteetin 
parantaminen

Or. fr

Perustelu

Vesihuoltoon on sisällytettävä varotoimenpiteitä, myös laadulliseen vesienhallintaan liittyen.
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