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Tarkistus 74
Britta Reimers

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn 
ensimmäisen käsittelyn kannan;

1. hylkää komission ehdotuksen;

Or. de

Perustelu

Maatalouden ja kuluttajan kannalta on toivottavaa vapauttaa maatalous valtiollisista tuista ja 
holhouksesta vapaassa ja markkinaorientoituneessa Euroopassa. Ehdotuksellaan komissio 
valitettavasti laiminlyö tämän tien toteuttamisen ja tukien järjestelmällisen purkamisen. 
Pikemminkin olemassa olevien rakenteiden byrokratiaa paisutetaan ja aiheutetaan siten 
lisäkustannuksia tukien hakijoille ja jäsenvaltioille.

Tarkistus 75
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Maaseutualueiden kestävän kehityksen 
varmistamiseksi on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla, kaikentyyppisen 
maatalouden kilpailukyvyn ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen, 
elintarvikeketjun organisoinnin ja 
riskienhallinnan edistämiseen 
maataloudessa, maa- ja metsätaloudesta 
riippuvaisten ekosysteemien 
palauttamiseen, säilyttämiseen ja 
parantamiseen, luonnonvarojen käytön 
tehostamiseen sekä vähähiiliseen talouteen 

(5) Maaseutualueiden kestävän kehityksen 
varmistamiseksi on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä
prioriteetteja, jotka liittyvät 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla, kaikentyyppisen 
maatalouden kilpailukyvyn eri tasoilla 
(paikallinen, alueellinen, kansallinen ja 
kansainvälinen) ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen, 
elintarvikeketjun organisoinnin ja 
riskienhallinnan edistämiseen 
maataloudessa, maa- ja metsätaloudesta 
riippuvaisten ekosysteemien 
palauttamiseen, säilyttämiseen ja 
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siirtymiseen maataloudessa, 
elintarvikealalla ja metsätaloudessa ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, 
köyhyyden vähentämiseen ja talouden 
kehittämiseen maaseutualueilla. Tässä 
tarkoituksessa olisi otettava huomioon 
tilanteiden monimuotoisuus 
maaseutualueilla, jotka eroavat toisistaan 
ominaisuuksiensa tai mahdollisten 
tuensaajien luokkien osalta, ja innovointia, 
ympäristöä, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä sekä siihen sopeutumista 
koskevat monialaiset tavoitteet. 
Hillintätoimilla olisi pyrittävä sekä 
rajoittamaan karjankasvatuksen ja 
lannoitteiden käytön kaltaisista keskeisistä 
toiminnoista peräisin olevia maa- ja 
metsätalouden päästöjä että säilyttämään 
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden avulla. 
Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

parantamiseen, luonnonvarojen käytön 
tehostamiseen sekä vähähiiliseen talouteen 
siirtymiseen maataloudessa, 
elintarvikealalla ja metsätaloudessa ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, 
köyhyyden vähentämiseen ja talouden 
kehittämiseen maaseutualueilla. Lisäksi on 
etenkin kannustettava maanviljelijöiden, 
yritysten ja maaseudun 
kehittämisverkostojen väliseen 
yhteistyöhön ja yhteisiin toimiin, jotta 
varmistetaan maanviljelyn ja 
maaseutualueiden vauraus ja kestävyys 
pitkällä aikavälillä. Tässä tarkoituksessa 
olisi otettava huomioon tilanteiden 
monimuotoisuus maaseutualueilla, jotka 
eroavat toisistaan ominaisuuksiensa tai 
mahdollisten tuensaajien luokkien osalta, ja 
innovointia, ympäristöä, 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä sekä 
siihen sopeutumista koskevat monialaiset 
tavoitteet. Hillintätoimilla olisi pyrittävä 
sekä rajoittamaan karjankasvatuksen ja 
lannoitteiden käytön kaltaisista keskeisistä 
toiminnoista peräisin olevia maa- ja 
metsätalouden päästöjä että säilyttämään 
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden avulla. 
Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

Or. en

Tarkistus 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Maaseutualueiden kestävän kehityksen 
varmistamiseksi on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla, kaikentyyppisen 
maatalouden kilpailukyvyn ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen, 
elintarvikeketjun organisoinnin ja 
riskienhallinnan edistämiseen 
maataloudessa, maa- ja metsätaloudesta 
riippuvaisten ekosysteemien 
palauttamiseen, säilyttämiseen ja 
parantamiseen, luonnonvarojen käytön 
tehostamiseen sekä vähähiiliseen talouteen 
siirtymiseen maataloudessa, 
elintarvikealalla ja metsätaloudessa ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, 
köyhyyden vähentämiseen ja talouden 
kehittämiseen maaseutualueilla. Tässä 
tarkoituksessa olisi otettava huomioon 
tilanteiden monimuotoisuus 
maaseutualueilla, jotka eroavat toisistaan 
ominaisuuksiensa tai mahdollisten 
tuensaajien luokkien osalta, ja innovointia, 
ympäristöä, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä sekä siihen sopeutumista 
koskevat monialaiset tavoitteet. 
Hillintätoimilla olisi pyrittävä sekä 
rajoittamaan karjankasvatuksen ja 
lannoitteiden käytön kaltaisista keskeisistä 
toiminnoista peräisin olevia maa- ja 
metsätalouden päästöjä että säilyttämään 
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden avulla. 
Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

(5) Maaseutualueiden kestävän kehityksen 
varmistamiseksi on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla, kaikentyyppisen 
maatalouden kilpailukyvyn ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen, 
elintarvikeketjun organisoinnin ja
riskienhallinnan edistämiseen 
maataloudessa, eläinten hyvinvoinnin 
parantamiseen, maa- ja metsätaloudesta 
riippuvaisten ekosysteemien 
palauttamiseen, säilyttämiseen ja 
parantamiseen, luonnonvarojen käytön 
tehostamiseen sekä vähähiiliseen talouteen 
siirtymiseen maataloudessa, 
elintarvikealalla ja metsätaloudessa ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, 
köyhyyden vähentämiseen ja talouden 
kehittämiseen maaseutualueilla. Tässä 
tarkoituksessa olisi otettava huomioon 
tilanteiden monimuotoisuus 
maaseutualueilla, jotka eroavat toisistaan 
ominaisuuksiensa tai mahdollisten 
tuensaajien luokkien osalta, ja innovointia, 
ympäristöä, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä sekä siihen sopeutumista 
koskevat monialaiset tavoitteet. 
Hillintätoimilla olisi pyrittävä sekä 
rajoittamaan karjankasvatuksen ja 
lannoitteiden käytön kaltaisista keskeisistä 
toiminnoista peräisin olevia maa- ja 
metsätalouden päästöjä että säilyttämään 
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden avulla sekä 
edistämään maaseutu- ja 
kaupunkialueiden välisiä yhteyksiä 
ravinnekiertojen tehostamiseksi. 
Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
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olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

Or. en

Tarkistus 77
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Maaseutualueiden kestävän kehityksen 
varmistamiseksi on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla, kaikentyyppisen 
maatalouden kilpailukyvyn ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen, 
elintarvikeketjun organisoinnin ja 
riskienhallinnan edistämiseen 
maataloudessa, maa- ja metsätaloudesta 
riippuvaisten ekosysteemien 
palauttamiseen, säilyttämiseen ja 
parantamiseen, luonnonvarojen käytön 
tehostamiseen sekä vähähiiliseen talouteen 
siirtymiseen maataloudessa, 
elintarvikealalla ja metsätaloudessa ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, 
köyhyyden vähentämiseen ja talouden 
kehittämiseen maaseutualueilla. Tässä 
tarkoituksessa olisi otettava huomioon 
tilanteiden monimuotoisuus 
maaseutualueilla, jotka eroavat toisistaan 
ominaisuuksiensa tai mahdollisten 
tuensaajien luokkien osalta, ja innovointia, 
ympäristöä, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä sekä siihen sopeutumista 
koskevat monialaiset tavoitteet. 
Hillintätoimilla olisi pyrittävä sekä 
rajoittamaan karjankasvatuksen ja 
lannoitteiden käytön kaltaisista keskeisistä 

(5) Maaseutualueiden kestävän kehityksen 
varmistamiseksi on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla, kaikentyyppisen 
maatalouden kilpailukyvyn ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen,
elintarvikeketjun organisoinnin ja 
riskienhallinnan edistämiseen 
maataloudessa, maa- ja metsätaloudesta 
riippuvaisten ekosysteemien 
palauttamiseen, säilyttämiseen ja 
parantamiseen, luonnonvarojen käytön 
tehostamiseen sekä vähähiiliseen talouteen 
siirtymiseen maataloudessa, 
elintarvikealalla ja metsätaloudessa ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, 
köyhyyden vähentämiseen ja talouden 
kehittämiseen maaseutualueilla. Tässä 
tarkoituksessa olisi otettava huomioon 
tilanteiden monimuotoisuus 
maaseutualueilla, jotka eroavat toisistaan 
ominaisuuksiensa tai mahdollisten 
tuensaajien luokkien osalta, ja innovointia, 
ympäristöä, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista 
koskevat monialaiset tavoitteet sekä 
annettava maaseudun asukkaille syy olla 
muuttamatta muualle. Hillintätoimilla 
olisi pyrittävä sekä rajoittamaan 
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toiminnoista peräisin olevia maa- ja 
metsätalouden päästöjä että säilyttämään 
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden avulla. 
Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

karjankasvatuksen ja lannoitteiden käytön 
kaltaisista keskeisistä toiminnoista peräisin 
olevia maa- ja metsätalouden päästöjä että 
säilyttämään hiilinieluja ja parantamaan 
hiilidioksidin talteenottoa maankäytön, 
maankäytön muutosten ja metsätalouden 
avulla. Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa, 
maatalouden tuotantoketjun loppupään 
toiminta-alueilla ja sosiaalialalla sekä 
maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

Or. de

Perustelu

Olisi myös voitava tarjota neuvontapalveluja maatalouden tuotantoketjun loppupäähän 
sijoittuvien toiminta-alueiden kehittämistä ja laajentamista varten, esimerkiksi 
maataloustuotteiden suoramarkkinoinnissa ja maatilamatkailussa sekä 
markkinasuuntautuneissa sosiaalipalveluissa kuten vanhusten ja lasten hoidossa.

Tarkistus 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Maaseutualueiden kestävän kehityksen 
varmistamiseksi on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla, kaikentyyppisen 
maatalouden kilpailukyvyn ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen, 
elintarvikeketjun organisoinnin ja 
riskienhallinnan edistämiseen 
maataloudessa, maa- ja metsätaloudesta 
riippuvaisten ekosysteemien 

(5) Maaseutualueiden kestävän kehityksen 
varmistamiseksi on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla, kaikentyyppisen 
maatalouden kilpailukyvyn ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen, 
turvallisuutta koskeviin toimiin ja 
tietämyksen lisäämisen maatilojen
turvallisuudesta; elintarvikeketjun 
organisoinnin ja riskienhallinnan 
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palauttamiseen, säilyttämiseen ja 
parantamiseen, luonnonvarojen käytön 
tehostamiseen sekä vähähiiliseen talouteen 
siirtymiseen maataloudessa, 
elintarvikealalla ja metsätaloudessa ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, 
köyhyyden vähentämiseen ja talouden 
kehittämiseen maaseutualueilla. Tässä 
tarkoituksessa olisi otettava huomioon 
tilanteiden monimuotoisuus 
maaseutualueilla, jotka eroavat toisistaan 
ominaisuuksiensa tai mahdollisten 
tuensaajien luokkien osalta, ja innovointia, 
ympäristöä, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä sekä siihen sopeutumista 
koskevat monialaiset tavoitteet. 
Hillintätoimilla olisi pyrittävä sekä 
rajoittamaan karjankasvatuksen ja 
lannoitteiden käytön kaltaisista keskeisistä 
toiminnoista peräisin olevia maa- ja 
metsätalouden päästöjä että säilyttämään
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden avulla. 
Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

edistämiseen maataloudessa, maa- ja 
metsätaloudesta riippuvaisten 
ekosysteemien palauttamiseen, 
säilyttämiseen ja parantamiseen, 
luonnonvarojen käytön tehostamiseen sekä 
vähähiiliseen talouteen siirtymiseen 
maataloudessa, elintarvikealalla ja 
metsätaloudessa ja sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen, köyhyyden vähentämiseen ja 
talouden kehittämiseen maaseutualueilla. 
Tässä tarkoituksessa olisi otettava 
huomioon tilanteiden monimuotoisuus 
maaseutualueilla, jotka eroavat toisistaan 
ominaisuuksiensa tai mahdollisten 
tuensaajien luokkien osalta, ja innovointia, 
ympäristöä, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä sekä siihen sopeutumista 
koskevat monialaiset tavoitteet. 
Hillintätoimilla olisi pyrittävä sekä 
rajoittamaan karjankasvatuksen ja 
lannoitteiden käytön kaltaisista keskeisistä 
toiminnoista peräisin olevia maa- ja 
metsätalouden päästöjä että säilyttämään 
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden avulla. 
Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

Or. en

Tarkistus 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Maaseutualueiden kestävän kehityksen 
varmistamiseksi on tarpeen keskittyä 

(5) Maaseutualueiden kestävän kehityksen 
varmistamiseksi on tarpeen keskittyä 
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rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla, kaikentyyppisen 
maatalouden kilpailukyvyn ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen, 
elintarvikeketjun organisoinnin ja 
riskienhallinnan edistämiseen 
maataloudessa, maa- ja metsätaloudesta 
riippuvaisten ekosysteemien 
palauttamiseen, säilyttämiseen ja 
parantamiseen, luonnonvarojen käytön 
tehostamiseen sekä vähähiiliseen talouteen 
siirtymiseen maataloudessa, 
elintarvikealalla ja metsätaloudessa ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, 
köyhyyden vähentämiseen ja talouden 
kehittämiseen maaseutualueilla. Tässä 
tarkoituksessa olisi otettava huomioon 
tilanteiden monimuotoisuus 
maaseutualueilla, jotka eroavat toisistaan 
ominaisuuksiensa tai mahdollisten 
tuensaajien luokkien osalta, ja innovointia, 
ympäristöä, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä sekä siihen sopeutumista 
koskevat monialaiset tavoitteet. 
Hillintätoimilla olisi pyrittävä sekä 
rajoittamaan karjankasvatuksen ja 
lannoitteiden käytön kaltaisista keskeisistä 
toiminnoista peräisin olevia maa- ja 
metsätalouden päästöjä että säilyttämään 
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden avulla. 
Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla, kaikentyyppisen 
maatalouden kilpailukyvyn ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen, 
elintarvikeketjun organisoinnin, lyhyiden 
toimitusketjujen ja riskienhallinnan 
edistämiseen maataloudessa, maa- ja 
metsätaloudesta riippuvaisten 
ekosysteemien palauttamiseen, 
säilyttämiseen ja parantamiseen, 
luonnonvarojen käytön tehostamiseen sekä 
vähähiiliseen talouteen siirtymiseen 
maataloudessa, elintarvikealalla ja 
metsätaloudessa ja sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen, köyhyyden vähentämiseen ja 
talouden kehittämiseen maaseutualueilla. 
Tässä tarkoituksessa olisi otettava 
huomioon tilanteiden monimuotoisuus 
maaseutualueilla, jotka eroavat toisistaan 
ominaisuuksiensa tai mahdollisten 
tuensaajien luokkien osalta, ja innovointia, 
ympäristöä, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä sekä siihen sopeutumista 
koskevat monialaiset tavoitteet. 
Hillintätoimilla olisi pyrittävä sekä 
rajoittamaan karjankasvatuksen ja 
lannoitteiden käytön kaltaisista keskeisistä 
toiminnoista peräisin olevia maa- ja 
metsätalouden päästöjä että säilyttämään 
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden avulla siten, 
että maanviljelijät ja metsänomistajat 
palkitaan heidän tarjoamistaan 
palveluista ja palvelemastaan julkisesta 
edusta. Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

Or. it
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Tarkistus 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Maaseutualueiden kestävän kehityksen 
varmistamiseksi on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla, kaikentyyppisen 
maatalouden kilpailukyvyn ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen, 
elintarvikeketjun organisoinnin ja 
riskienhallinnan edistämiseen 
maataloudessa, maa- ja metsätaloudesta 
riippuvaisten ekosysteemien 
palauttamiseen, säilyttämiseen ja 
parantamiseen, luonnonvarojen käytön 
tehostamiseen sekä vähähiiliseen talouteen 
siirtymiseen maataloudessa, 
elintarvikealalla ja metsätaloudessa ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, 
köyhyyden vähentämiseen ja talouden 
kehittämiseen maaseutualueilla. Tässä 
tarkoituksessa olisi otettava huomioon 
tilanteiden monimuotoisuus 
maaseutualueilla, jotka eroavat toisistaan 
ominaisuuksiensa tai mahdollisten 
tuensaajien luokkien osalta, ja innovointia, 
ympäristöä, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä sekä siihen sopeutumista 
koskevat monialaiset tavoitteet. 
Hillintätoimilla olisi pyrittävä sekä 
rajoittamaan karjankasvatuksen ja 
lannoitteiden käytön kaltaisista keskeisistä 
toiminnoista peräisin olevia maa- ja 
metsätalouden päästöjä että säilyttämään 
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 

(5) Maaseutualueiden kestävän kehityksen 
varmistamiseksi on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla, kaikentyyppisen 
maatalouden kilpailukyvyn ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen, 
elintarvikeketjun organisoinnin, lyhyiden 
tuotantoketjujen ja riskienhallinnan 
edistämiseen maataloudessa, maa- ja 
metsätaloudesta riippuvaisten 
ekosysteemien palauttamiseen, 
säilyttämiseen ja parantamiseen, 
luonnonvarojen käytön tehostamiseen sekä 
vähähiiliseen talouteen siirtymiseen 
maataloudessa, elintarvikealalla ja 
metsätaloudessa ja sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen, köyhyyden vähentämiseen ja 
talouden kehittämiseen maaseutualueilla. 
Tässä tarkoituksessa olisi otettava 
huomioon tilanteiden monimuotoisuus 
maaseutualueilla, jotka eroavat toisistaan 
ominaisuuksiensa tai mahdollisten 
tuensaajien luokkien osalta, ja innovointia, 
ympäristöä, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä sekä siihen sopeutumista 
koskevat monialaiset tavoitteet. 
Hillintätoimilla olisi pyrittävä sekä 
rajoittamaan karjankasvatuksen ja 
lannoitteiden käytön kaltaisista keskeisistä 
toiminnoista peräisin olevia maa- ja 
metsätalouden päästöjä että säilyttämään 
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 
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muutosten ja metsätalouden avulla. 
Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

muutosten ja metsätalouden avulla. 
Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

Or. it

Tarkistus 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Maaseutualueiden kestävän kehityksen 
varmistamiseksi on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla, kaikentyyppisen 
maatalouden kilpailukyvyn ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen,
elintarvikeketjun organisoinnin ja 
riskienhallinnan edistämiseen 
maataloudessa, maa- ja metsätaloudesta 
riippuvaisten ekosysteemien 
palauttamiseen, säilyttämiseen ja 
parantamiseen, luonnonvarojen käytön 
tehostamiseen sekä vähähiiliseen talouteen 
siirtymiseen maataloudessa, 
elintarvikealalla ja metsätaloudessa ja 
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, 
köyhyyden vähentämiseen ja talouden 
kehittämiseen maaseutualueilla. Tässä 
tarkoituksessa olisi otettava huomioon 
tilanteiden monimuotoisuus 
maaseutualueilla, jotka eroavat toisistaan 
ominaisuuksiensa tai mahdollisten 
tuensaajien luokkien osalta, ja innovointia, 
ympäristöä, ilmastonmuutoksen 

(5) Maaseutualueiden kestävän kehityksen 
varmistamiseksi on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät 
tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla, kaikentyyppisen 
maatalouden kilpailukyvyn ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantamiseen ja 
elintarvikeketjun organisoinnin 
edistämiseen maataloudessa, maa- ja 
metsätaloudesta riippuvaisten 
ekosysteemien palauttamiseen, 
säilyttämiseen ja parantamiseen, 
luonnonvarojen käytön tehostamiseen sekä 
vähähiiliseen talouteen siirtymiseen 
maataloudessa, elintarvikealalla ja 
metsätaloudessa ja sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen, köyhyyden vähentämiseen ja 
talouden kehittämiseen maaseutualueilla. 
Tässä tarkoituksessa olisi otettava 
huomioon tilanteiden monimuotoisuus 
maaseutualueilla, jotka eroavat toisistaan 
ominaisuuksiensa tai mahdollisten 
tuensaajien luokkien osalta, ja innovointia, 
ympäristöä, ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä sekä siihen sopeutumista 
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hillitsemistä sekä siihen sopeutumista 
koskevat monialaiset tavoitteet. 
Hillintätoimilla olisi pyrittävä sekä 
rajoittamaan karjankasvatuksen ja 
lannoitteiden käytön kaltaisista keskeisistä 
toiminnoista peräisin olevia maa- ja 
metsätalouden päästöjä että säilyttämään 
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden avulla. 
Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

koskevat monialaiset tavoitteet. 
Hillintätoimilla olisi pyrittävä sekä 
rajoittamaan karjankasvatuksen ja 
lannoitteiden käytön kaltaisista keskeisistä 
toiminnoista peräisin olevia maa- ja 
metsätalouden päästöjä että säilyttämään 
hiilinieluja ja parantamaan hiilidioksidin 
talteenottoa maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden avulla. 
Tietämyksensiirron ja innovoinnin 
parantamiseen maa- ja metsätaloudessa 
sekä maaseutualueilla liittyvä maaseudun 
kehittämistä koskeva unionin prioriteetti 
olisi olettava horisontaalisesti huomioon 
maaseudun kehittämistä koskevissa muissa 
unionin prioriteeteissa.

Or. en

Tarkistus 82
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Maaseudun kehittämistä koskevien 
unionin prioriteettien täyttämisessä olisi 
otettava huomioon kestävä kehitys, 
saastuttaja maksaa -periaate sekä se, että 
unioni edistää ympäristön suojelua ja 
parantamista perussopimuksen 11 ja 19 
artiklan mukaisesti. Koska vähintään 20 
prosenttia unionin talousarviosta pyritään 
käyttämään ilmastonmuutokseen liittyviin 
tavoitteisiin, jäsenvaltioiden olisi annettava 
tietoja näiden tavoitteiden tukemisesta
käyttäen komission hyväksymää 
menetelmää.

(6) Maaseudun kehittämistä koskevien 
unionin prioriteettien täyttämisessä olisi 
otettava huomioon kestävä kehitys, 
saastuttaja maksaa -periaate sekä se, että 
unioni edistää ympäristön suojelua ja 
parantamista perussopimuksen 11 ja 
19 artiklan mukaisesti. Koska vähintään 
20 prosenttia unionin talousarviosta 
pyritään käyttämään ilmastonmuutokseen 
liittyviin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden olisi 
annettava tietoja siitä, miten ne aikovat 
toteuttaa biologista monimuotoisuutta 
koskevan strategian ja nämä tavoitteet
käyttäen komission hyväksymää 
menetelmää.

Or. en



AM\903101FI.doc 13/172 PE489.640v01-00

FI

Tarkistus 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Maaseudun kehittämistä koskevien 
unionin prioriteettien täyttämisessä olisi 
otettava huomioon kestävä kehitys, 
saastuttaja maksaa -periaate sekä se, että 
unioni edistää ympäristön suojelua ja 
parantamista perussopimuksen 11 ja 19 
artiklan mukaisesti. Koska vähintään 20 
prosenttia unionin talousarviosta pyritään 
käyttämään ilmastonmuutokseen liittyviin 
tavoitteisiin, jäsenvaltioiden olisi annettava 
tietoja näiden tavoitteiden tukemisesta 
käyttäen komission hyväksymää 
menetelmää.

(6) Maaseudun kehittämistä koskevien 
unionin prioriteettien täyttämisessä olisi 
otettava huomioon kestävä kehitys, 
saastuttaja maksaa -periaate ja periaate, 
jonka mukaan parannusten tekemisestä 
olisi palkittava, sekä se, että unioni edistää 
ympäristön suojelua ja parantamista 
perussopimuksen 11 ja 19 artiklan 
mukaisesti. Koska vähintään 20 prosenttia 
unionin talousarviosta pyritään käyttämään 
ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin, 
jäsenvaltioiden olisi annettava tietoja 
näiden tavoitteiden tukemisesta käyttäen 
komission hyväksymää menetelmää.

Or. it

Tarkistus 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maaseudun kehittämisohjelmien 
välittömän käynnistämisen ja tehokkaan 
toteutuksen varmistamiseksi 
maaseuturahaston tuen olisi perustuttava 
vankkaan hallintokehykseen sisältyviin 
ehtoihin. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
arvioitava, noudatetaanko tiettyjä 
ennakkoehtoja. Kunkin jäsenvaltion olisi 
valmisteltava joko koko alueensa käsittävä 
kansallinen maaseudun kehittämisohjelma 
tai joukko alueellisia ohjelmia. Kussakin 

(8) Maaseudun kehittämisohjelmien 
välittömän käynnistämisen ja tehokkaan 
toteutuksen varmistamiseksi 
maaseuturahaston tuen olisi perustuttava 
vankkaan hallintokehykseen sisältyviin 
ehtoihin. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
arvioitava, noudatetaanko tiettyjä 
ennakkoehtoja. Kunkin jäsenvaltion olisi 
valmisteltava koko alueensa käsittävä 
kansallinen maaseudun kehittämisohjelma,
joukko alueellisia ohjelmia tai sekä 
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ohjelmassa olisi täsmennettävä strategia 
maaseudun kehittämistä koskeviin unionin 
prioriteetteihin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja toimenpiteiden valinta. 
Ohjelmatyön olisi oltava maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin politiikkoja, 
erityisesti maatalouden 
markkinapolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa. Joukon 
alueellisia ohjelmia valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi valmisteltava myös 
kansallinen kehys, jolle ei ole olemassa 
erillistä talousarviomäärärahaa, 
helpottaakseen alueiden välistä 
koordinointia, kun kyseessä ovat 
maanlaajuiset haasteet.

kansallinen ohjelma että joukko 
alueellisia ohjelmia. Jos jäsenvaltio 
haluaa valmistella sekä kansallisen 
ohjelman että joukon alueellisia ohjelmia, 
toimenpiteet olisi suunniteltava 
kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Kussakin ohjelmassa olisi täsmennettävä 
strategia maaseudun kehittämistä koskeviin 
unionin prioriteetteihin liittyvien 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
toimenpiteiden valinta. Ohjelmatyön olisi 
oltava maaseudun kehittämistä koskevien 
unionin prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin politiikkoja, 
erityisesti maatalouden 
markkinapolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa. Joukon 
alueellisia ohjelmia valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi valmisteltava myös 
kansallinen kehys, jolle ei ole olemassa 
erillistä talousarviomäärärahaa, 
helpottaakseen alueiden välistä 
koordinointia, kun kyseessä ovat 
maanlaajuiset haasteet. Jos jäsenvaltio 
haluaa valmistella sekä kansallisen 
ohjelman että alueellisia ohjelmia, 
kansalliseen kehykseen olisi sisällytettävä 
yhteisiä osatekijöitä, jotta varmistetaan 
ohjelmien yhdenmukaisuus.

Or. es

Perustelu

Niillä jäsenvaltioilla, joilla on suuri joukko alueita ja jotka haluavat valmistella alueellisia 
ohjelmia, on oltava kansallinen ohjelma, kun sama toimenpide pannaan täytäntöön 
useammalla alueella.

Tarkistus 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Maaseudun kehittämisohjelmien 
välittömän käynnistämisen ja tehokkaan 
toteutuksen varmistamiseksi 
maaseuturahaston tuen olisi perustuttava 
vankkaan hallintokehykseen sisältyviin 
ehtoihin. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
arvioitava, noudatetaanko tiettyjä 
ennakkoehtoja. Kunkin jäsenvaltion olisi 
valmisteltava joko koko alueensa käsittävä 
kansallinen maaseudun kehittämisohjelma 
tai joukko alueellisia ohjelmia. Kussakin 
ohjelmassa olisi täsmennettävä strategia 
maaseudun kehittämistä koskeviin unionin 
prioriteetteihin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja toimenpiteiden valinta. 
Ohjelmatyön olisi oltava maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin politiikkoja, 
erityisesti maatalouden 
markkinapolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa. Joukon 
alueellisia ohjelmia valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi valmisteltava myös 
kansallinen kehys, jolle ei ole olemassa 
erillistä talousarviomäärärahaa, 
helpottaakseen alueiden välistä 
koordinointia, kun kyseessä ovat 
maanlaajuiset haasteet.

(8) Maaseudun kehittämisohjelmien 
välittömän käynnistämisen ja tehokkaan 
toteutuksen varmistamiseksi 
maaseuturahaston tuen olisi perustuttava 
vankkaan hallintokehykseen sisältyviin 
ehtoihin. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
arvioitava, noudatetaanko tiettyjä 
ennakkoehtoja. Kunkin jäsenvaltion olisi 
valmisteltava koko alueensa käsittävä 
kansallinen maaseudun kehittämisohjelma,
joukko alueellisia ohjelmia tai sekä 
kansallinen ohjelma että joukko 
alueellisia ohjelmia. Jos jäsenvaltio 
haluaa valmistella sekä kansallisen 
ohjelman että joukon alueellisia ohjelmia, 
toimenpiteet olisi suunniteltava 
kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Kussakin ohjelmassa olisi täsmennettävä 
strategia maaseudun kehittämistä koskeviin 
unionin prioriteetteihin liittyvien 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
toimenpiteiden valinta. Ohjelmatyön olisi 
oltava maaseudun kehittämistä koskevien 
unionin prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja
täydennettävä muita unionin politiikkoja, 
erityisesti maatalouden 
markkinapolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa. Joukon 
alueellisia ohjelmia valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi valmisteltava myös 
kansallinen kehys, jolle ei ole olemassa 
erillistä talousarviomäärärahaa, 
helpottaakseen alueiden välistä 
koordinointia, kun kyseessä ovat 
maanlaajuiset haasteet. Jos jäsenvaltio 
haluaa valmistella sekä kansallisen 
ohjelman että alueellisia ohjelmia, 
kansalliseen kehykseen olisi sisällytettävä 
yhteisiä osatekijöitä, jotta varmistetaan 
ohjelmien yhdenmukaisuus.

Or. es
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Perustelu

Kun on kyse niistä jäsenvaltioista, joilla on suuri joukko alueita ja jotka haluavat valmistella 
alueellisia ohjelmia, ohjelmointikaudelta 2007–2013 saadut kokemukset ovat osoittaneet, että 
tietyt toimenpiteet eivät kuulu alueellisiin ohjelmiin, koska niiden soveltamisala ulottuu yhden 
alueen rajojen ulkopuolelle. Tämä koskee toimenpiteitä, jotka ovat osa alueiden välistä 
yhteistyötä. Kun sama toimenpide pannaan täytäntöön usealla eri alueella, jäsenvaltioilla on 
näin ollen oltava kansallinen ohjelma.

Tarkistus 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maaseudun kehittämisohjelmien 
välittömän käynnistämisen ja tehokkaan 
toteutuksen varmistamiseksi 
maaseuturahaston tuen olisi perustuttava 
vankkaan hallintokehykseen sisältyviin 
ehtoihin. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
arvioitava, noudatetaanko tiettyjä 
ennakkoehtoja. Kunkin jäsenvaltion olisi 
valmisteltava joko koko alueensa käsittävä 
kansallinen maaseudun kehittämisohjelma 
tai joukko alueellisia ohjelmia. Kussakin 
ohjelmassa olisi täsmennettävä strategia 
maaseudun kehittämistä koskeviin unionin 
prioriteetteihin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja toimenpiteiden valinta. 
Ohjelmatyön olisi oltava maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin politiikkoja, 
erityisesti maatalouden 
markkinapolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa. Joukon 
alueellisia ohjelmia valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi valmisteltava myös 
kansallinen kehys, jolle ei ole olemassa 
erillistä talousarviomäärärahaa, 
helpottaakseen alueiden välistä 
koordinointia, kun kyseessä ovat 

(8) Maaseudun kehittämisohjelmien 
välittömän käynnistämisen ja tehokkaan 
toteutuksen varmistamiseksi 
maaseuturahaston tuen olisi perustuttava 
vankkaan hallintokehykseen sisältyviin 
ehtoihin. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
arvioitava, noudatetaanko tiettyjä 
ennakkoehtoja. Kunkin jäsenvaltion olisi 
valmisteltava joko koko alueensa käsittävä 
kansallinen maaseudun kehittämisohjelma 
tai joukko alueellisia ohjelmia ja 
varmistettava, että aliedustetut ryhmät, 
erityisesti naiset, voivat osallistua 
täysipainoisesti näiden 
kehittämisohjelmien laatimiseksi 
perustettujen elinten toimintaan, jotta 
paikallisissa kehittämisstrategioissa 
otetaan huomioon näiden ryhmien 
tarpeet. Kussakin ohjelmassa olisi 
täsmennettävä strategia maaseudun 
kehittämistä koskeviin unionin 
prioriteetteihin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja toimenpiteiden valinta. 
Ohjelmatyön olisi oltava maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin politiikkoja, 
erityisesti maatalouden
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maanlaajuiset haasteet. markkinapolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa. Joukon 
alueellisia ohjelmia valinneiden 
jäsenvaltioiden olisi valmisteltava myös 
kansallinen kehys, jolle ei ole olemassa 
erillistä talousarviomäärärahaa, 
helpottaakseen alueiden välistä 
koordinointia, kun kyseessä ovat 
maanlaajuiset haasteet.

Or. de

Tarkistus 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maaseudun kehittämisohjelmien 
välittömän käynnistämisen ja tehokkaan 
toteutuksen varmistamiseksi 
maaseuturahaston tuen olisi perustuttava 
vankkaan hallintokehykseen sisältyviin 
ehtoihin. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
arvioitava, noudatetaanko tiettyjä 
ennakkoehtoja. Kunkin jäsenvaltion olisi 
valmisteltava joko koko alueensa käsittävä 
kansallinen maaseudun kehittämisohjelma 
tai joukko alueellisia ohjelmia. Kussakin 
ohjelmassa olisi täsmennettävä strategia 
maaseudun kehittämistä koskeviin unionin 
prioriteetteihin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja toimenpiteiden valinta. 
Ohjelmatyön olisi oltava maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin politiikkoja, 
erityisesti maatalouden 
markkinapolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa. Joukon 
alueellisia ohjelmia valinneiden 

(8) Maaseudun kehittämisohjelmien 
välittömän käynnistämisen ja tehokkaan 
toteutuksen varmistamiseksi 
maaseuturahaston tuen olisi perustuttava 
vankkaan hallintokehykseen sisältyviin
ehtoihin. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
arvioitava, noudatetaanko tiettyjä 
ennakkoehtoja. Kunkin jäsenvaltion olisi 
valmisteltava joko koko alueensa käsittävä 
kansallinen maaseudun kehittämisohjelma 
tai joukko alueellisia ohjelmia. Kussakin 
ohjelmassa olisi täsmennettävä strategia 
maaseudun kehittämistä koskeviin unionin 
prioriteetteihin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja toimenpiteiden valinta. 
Ohjelmatyön olisi oltava maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien mukaista kansalliseen ja 
alueelliseen toimintaympäristöön 
mukautettuna ja täydennettävä muita 
unionin politiikkoja, erityisesti 
maatalouden markkinapolitiikkaa, 
koheesiopolitiikkaa ja yhteistä 
kalastuspolitiikkaa. Jos jäsenvaltio valitsee
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jäsenvaltioiden olisi valmisteltava myös 
kansallinen kehys, jolle ei ole olemassa 
erillistä talousarviomäärärahaa, 
helpottaakseen alueiden välistä 
koordinointia, kun kyseessä ovat 
maanlaajuiset haasteet.

joukon kansallisia ja/tai alueellisia
ohjelmia, kansalliseen kehykseen olisi 
sisällytettävä yhteisiä osa-alueita, jotta 
varmistetaan yhdenmukaisuus ja yhteydet 
kansallisen strategian ja alueellisten 
strategioiden välillä.

Or. it

Tarkistus 88
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
vuoristoalueisiin ja lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen. Temaattisia 
alaohjelmia olisi käytettävä myös 
tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen. 
Temaattisten alaohjelmien vaikutuksen 
tehostamiseksi jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus soveltaa niihin 
sisältyviin tiettyihin tukitoimiin suurempaa 
tukiprosenttia.

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
vuoristoalueisiin ja lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen. Temaattisia 
alaohjelmia olisi käytettävä myös 
tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen. 
Olisi myös ryhdyttävä toimiin, joilla 
edistetään maaseutualueiden naisten 
yhtäläisiä työllistymismahdollisuuksia, 
tunnustetaan heidän panoksensa 
monipuolistamistoimissa ja luodaan 
erityisiä tukimuotoja maaseutualueiden 
yrittäjänaisille, koska näiden monien eri 
roolien avulla he voivat antaa 
huomattavan panoksensa edistymisen ja 
innovointiin yhteiskunnan kaikilla 
tasoilla sekä maaseutualueiden 
elämänlaadun parantamiseen. 
Temaattisten alaohjelmien vaikutuksen 
tehostamiseksi jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus soveltaa niihin 
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sisältyviin tiettyihin tukitoimiin suurempaa 
tukiprosenttia.

Or. es

Perustelu

Näin edistetään maaseutualueiden naisten yhtäläistä kohtelua ja tunnustetaan naisten panos 
maaseutuyhteisöjen tuloihin ja hyvinvointiin. 

Tarkistus 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
vuoristoalueisiin ja lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen. Temaattisia 
alaohjelmia olisi käytettävä myös 
tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen. 
Temaattisten alaohjelmien vaikutuksen 
tehostamiseksi jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus soveltaa niihin 
sisältyviin tiettyihin tukitoimiin suurempaa 
tukiprosenttia.

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
vuoristoalueisiin, lyhyiden toimitusketjujen 
kehittämiseen ja naisten rooliin 
maaseutualueilla pyrkien erityisesti 
siihen, että heille tarjotaan 
mahdollisuuksia ja syy olla muuttamatta 
muualle. Temaattisia alaohjelmia olisi 
käytettävä myös tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen. 
Temaattisten alaohjelmien vaikutuksen 
tehostamiseksi jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus soveltaa niihin 
sisältyviin tiettyihin tukitoimiin suurempaa 
tukiprosenttia.

Or. de

Perustelu

Olisi kiireellisesti ryhdyttävä toimiin, jotta hyvin koulutetut nuoret naiset eivät muuta pois 
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maaseudulta. Näiden naisten rooli on ratkaisevan tärkeä maaseutuyhteisöjen 
elävöittämisessä ja niiden asukkaiden hyvän elämänlaadun turvaamisessa.

Tarkistus 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
vuoristoalueisiin ja lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen. Temaattisia 
alaohjelmia olisi käytettävä myös 
tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen. 
Temaattisten alaohjelmien vaikutuksen 
tehostamiseksi jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus soveltaa niihin 
sisältyviin tiettyihin tukitoimiin suurempaa 
tukiprosenttia.

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, maataloudessa 
työskenteleviin naisiin, pientiloihin, 
vuoristoalueisiin ja lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen. Temaattisia 
alaohjelmia olisi käytettävä myös 
tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen. 
Temaattisten alaohjelmien vaikutuksen 
tehostamiseksi jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus soveltaa niihin 
sisältyviin tiettyihin tukitoimiin suurempaa 
tukiprosenttia.

Or. it

Tarkistus 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
vuoristoalueisiin ja lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen. Temaattisia 
alaohjelmia olisi käytettävä myös 
tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen. 
Temaattisten alaohjelmien vaikutuksen 
tehostamiseksi jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus soveltaa niihin 
sisältyviin tiettyihin tukitoimiin suurempaa 
tukiprosenttia.

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
luonnonarvoltaan merkittävien alueiden 
maatalousjärjestelmiin, 
luonnonmukaiseen maatalouteen, 
vuoristoalueisiin ja lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen. Temaattisia 
alaohjelmia olisi käytettävä myös 
tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen. 
Temaattisten alaohjelmien vaikutuksen 
tehostamiseksi jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus soveltaa niihin 
sisältyviin tiettyihin tukitoimiin suurempaa 
tukiprosenttia.

Or. en

Tarkistus 92
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
vuoristoalueisiin ja lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen. Temaattisia 
alaohjelmia olisi käytettävä myös 

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
luonnonarvoltaan merkittäviin 
maatiloihin, vuoristoalueisiin ja lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen sekä 
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tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen. 
Temaattisten alaohjelmien vaikutuksen 
tehostamiseksi jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus soveltaa niihin 
sisältyviin tiettyihin tukitoimiin suurempaa 
tukiprosenttia.

ympäristöhaasteisiin vastaamiseen. 
Temaattisia alaohjelmia olisi käytettävä 
myös tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen, 
ilman että aiheutetaan kielteisiä 
yhteiskunnallisia ja ympäristöä koskevia 
vaikutuksia. Temaattisten alaohjelmien 
vaikutuksen tehostamiseksi jäsenvaltioille 
olisi annettava mahdollisuus soveltaa 
niihin sisältyviin tiettyihin tukitoimiin 
suurempaa tukiprosenttia.

Or. en

Tarkistus 93
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
vuoristoalueisiin ja lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen. Temaattisia 
alaohjelmia olisi käytettävä myös 
tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen. 
Temaattisten alaohjelmien vaikutuksen 
tehostamiseksi jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus soveltaa niihin 
sisältyviin tiettyihin tukitoimiin suurempaa 
tukiprosenttia.

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
vuoristoalueisiin, kosteikkoihin, 
kaupunkien lähialueisiin ja lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen. Temaattisia 
alaohjelmia olisi käytettävä myös 
tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen. 
Temaattisten alaohjelmien vaikutuksen 
tehostamiseksi jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus soveltaa niihin 
sisältyviin tiettyihin tukitoimiin suurempaa 
tukiprosenttia.
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Or. fr

Tarkistus 94
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
vuoristoalueisiin ja lyhyiden 
toimitusketjujen kehittämiseen. Temaattisia 
alaohjelmia olisi käytettävä myös 
tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen. 
Temaattisten alaohjelmien vaikutuksen 
tehostamiseksi jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus soveltaa niihin 
sisältyviin tiettyihin tukitoimiin suurempaa 
tukiprosenttia.

(9) Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa 
temaattisia alaohjelmia, joiden tavoitteena 
on vastata erityistarpeisiin niille erityisen 
tärkeillä alueilla. Temaattisten 
alaohjelmien olisi liityttävä muun muassa 
nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, 
vuoristoalueisiin, syrjäisimpiin alueisiin ja 
lyhyiden toimitusketjujen kehittämiseen. 
Temaattisia alaohjelmia olisi käytettävä 
myös tukitoimiin, jotka liittyvät 
maaseutualueiden kehitykseen 
huomattavasti vaikuttavien 
maataloussektorien rakenneuudistukseen. 
Temaattisten alaohjelmien vaikutuksen 
tehostamiseksi jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus soveltaa niihin 
sisältyviin tiettyihin tukitoimiin suurempaa 
tukiprosenttia.

Or. pt

Tarkistus 95
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Perustelluissa tapauksissa 
ohjelmiin voidaan sisällyttää myös muita 
kuin tässä asetuksessa vahvistettuja 
kohdealueita prioriteettien 
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saavuttamiseksi. Joissakin tapauksissa 
ohjelman ennakkoarvioinnin ja 
SWOT-analyysin perusteella ei ole 
tarpeen sisällyttää tiettyä prioriteettia 
esimerkiksi siksi, että prioriteettia on 
käsitelty muulla tavoin. Tällaisissa 
tapauksissa ohjelmiin ei välttämättä 
tarvitse sisällyttää kaikkia kuutta 
prioriteettia.

Or. en

Tarkistus 96
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jotta ratkaistaan maaseutualueiden 
naisten tunnustamattoman työn ongelma 
ja edistetään naisten osallistumista 
yrittäjyyteen ja työllistymistä näillä 
alueilla, jäsenvaltioiden ja komission olisi 
laadittava erityisiä indikaattoreita, joiden 
avulla mitataan naisten edistymistä näillä 
aloilla ja arvioidaan naisten panosta 
maaseutuyhteisöjen tuloihin ja 
hyvinvointiin.

Or. es

Tarkistus 97
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen vahvistaa ohjelmatyötä ja 
maaseudun kehittämisohjelmien 
tarkistamista koskevat tietyt säännöt. Olisi 

(12) On tarpeen vahvistaa ohjelmatyötä ja 
maaseudun kehittämisohjelmien 
tarkistamista koskevat tietyt säännöt. 
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säädettävä kevyemmästä menettelystä, kun 
kyseessä ovat tarkistukset, jotka eivät 
vaikuta ohjelmien strategiaan tai niitä 
koskeviin unionin rahoitusosuuksiin.

Komission olisi voitava päättää 
täytäntöönpanosäädöksillä ohjelmien 
muuttamista koskevista sellaisista 
pyynnöistä, kun kyseessä ovat muutokset 
ohjelman strategiaan. Olisi säädettävä 
kevyemmästä menettelystä, kun kyseessä 
ovat tarkistukset, jotka eivät vaikuta 
ohjelmien strategiaan tai niitä koskeviin 
unionin rahoitusosuuksiin.

Or. en

Tarkistus 98
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen vahvistaa ohjelmatyötä ja 
maaseudun kehittämisohjelmien 
tarkistamista koskevat tietyt säännöt. Olisi 
säädettävä kevyemmästä menettelystä, kun 
kyseessä ovat tarkistukset, jotka eivät 
vaikuta ohjelmien strategiaan tai niitä 
koskeviin unionin rahoitusosuuksiin.

(12) On tarpeen vahvistaa ohjelmatyötä ja 
maaseudun kehittämisohjelmien 
tarkistamista koskevat tietyt säännöt. Olisi 
säädettävä yksinkertaistetusta
menettelystä, kun kyseessä ovat 
tarkistukset, jotka eivät vaikuta ohjelmien 
strategiaan tai niitä koskeviin unionin 
rahoitusosuuksiin.

Or. pt

Tarkistus 99
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta varmistetaan ohjelmia 
muutettaessa noudatettavan menettelyn 
oikeusvarmuus ja selkeys, komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

(13) Jotta varmistetaan ohjelmia 
muutettaessa noudatettavan menettelyn 
oikeusvarmuus ja selkeys, komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
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siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat perusteita, joiden 
mukaisesti ohjelmien määrällisiin 
tavoitteisiin ehdotettuja muutoksia on 
pidettävä suurina muutoksina, jolloin 
ohjelmaan tehtävät muutokset on 
hyväksyttävä tämän asetuksen 91 artiklan 
mukaisella täytäntöönpanosäädöksellä.

siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat perusteita.

Or. de

Perustelu

Ohjelmiin tehtävät muutokset eivät ole puhtaasti teknisiä päätöksiä.

Tarkistus 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Maa- ja metsätalousalan kehittyminen 
ja erikoistuminen sekä maaseudun 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kohtaamat erityiset haasteet edellyttävät 
riittävää teknistä ja taloudellista koulutusta 
ja suuria valmiuksia hankkia ja vaihtaa 
tietämystä ja tietoa, myös maa- ja 
metsätalouden parhaiden 
tuotantokäytäntöjen levittämisen 
muodossa. Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta 
koskevia toimia olisi toteutettava sekä 
perinteisinä koulutuskursseina että 
mukautettuna maaseudun toimijoiden 
tarpeisiin. Sen vuoksi olisi tuettava myös 
työpajoja, valmennusta, tiedotustoimia 
sekä lyhytaikaista tilanhoitoa koskevaa 
vaihtoa tai tilavierailuja koskevia 
järjestelyjä. Viljelijöiden, 
metsänomistajien, elintarvikealalla toimien 
henkilöiden ja maaseudun pk-yritysten 
pitäisi hankkimansa tietämyksen ja tietojen 
ansiosta pystyä tehostamaan erityisesti 

(14) Maa- ja metsätalousalan kehittyminen 
ja erikoistuminen sekä maaseudun 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kohtaamat erityiset haasteet edellyttävät 
riittävää teknistä ja taloudellista koulutusta 
ja suuria valmiuksia hankkia ja vaihtaa 
tietämystä ja tietoa, myös maa- ja 
metsätalouden parhaiden 
tuotantokäytäntöjen levittämisen 
muodossa. Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta 
koskevia toimia olisi toteutettava sekä 
perinteisinä koulutuskursseina että 
mukautettuna maaseudun toimijoiden 
tarpeisiin. Sen vuoksi olisi tuettava myös 
työpajoja, valmennusta, tiedotustoimia 
sekä lyhytaikaista tilanhoitoa koskevaa 
vaihtoa tai tilavierailuja koskevia 
järjestelyjä. Viljelijöiden, 
metsänomistajien, elintarvikealalla toimien 
henkilöiden ja maaseudun pk-yritysten 
pitäisi hankkimansa tietämyksen ja tietojen 
ansiosta pystyä tehostamaan erityisesti 
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kilpailukykyään ja luonnonvarojen käyttöä 
sekä parantamaan ympäristötehokkuuttaan 
ja edistämään samalla maaseudun 
elinkeinoelämän kestävyyttä. Jotta 
varmistettaisiin, että tietämyksensiirtoa ja 
tiedotusta koskevilla toimilla saavutetaan 
tehokkaasti nämä tulokset, olisi 
tietämyksensiirtoa koskevien palvelujen 
tarjoajilta edellytettävä asianmukaista 
toimintakykyä.

kilpailukykyään ja luonnonvarojen käyttöä 
sekä parantamaan ympäristötehokkuuttaan 
ja edistämään samalla maaseudun 
elinkeinoelämän kestävyyttä. 
Jäsenvaltioiden on 15 artiklan mukaisesti 
tuettava erityisesti maaseutualueiden 
naisten koulutusmahdollisuuksia, jotta 
vahvistetaan heidän rooliansa 
maaseutualueiden pk-yritysten 
kehittämisessä ja laajentamisessa ja 
maatalouden tuotantoketjun loppupäähän 
sijoittuvassa toiminnassa sekä 
sosiaalialalla siten, että heille annetaan 
syy olla muuttamatta muualle. Jotta 
varmistettaisiin, että tietämyksensiirtoa ja 
tiedotusta koskevilla toimilla saavutetaan 
tehokkaasti nämä tulokset, olisi 
tietämyksensiirtoa koskevien palvelujen 
tarjoajilta edellytettävä asianmukaista 
toimintakykyä.

Or. de

Perustelu

Maaseutualueet ovat vaarassa menettää elinvoimansa, jos erityisesti hyvin koulutetut nuoret 
ihmiset lähtevät pois maaseudulta. Sen vuoksi on kiireellisesti tarjottava näille ihmisille 
mahdollisuuksia ja syy olla muuttamatta muualle luomalla koulutusta vaativia työpaikkoja ja 
perheystävällisiä työjärjestelyjä.

Tarkistus 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Maa- ja metsätalousalan kehittyminen 
ja erikoistuminen sekä maaseudun 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kohtaamat erityiset haasteet edellyttävät 
riittävää teknistä ja taloudellista koulutusta 
ja suuria valmiuksia hankkia ja vaihtaa 
tietämystä ja tietoa, myös maa- ja

(14) Maa- ja metsätalousalan kehittyminen 
ja erikoistuminen sekä maaseudun 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kohtaamat erityiset haasteet edellyttävät 
riittävää teknistä ja taloudellista koulutusta 
ja suuria valmiuksia hankkia ja vaihtaa 
tietämystä ja tietoa, myös maa- ja 
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metsätalouden parhaiden 
tuotantokäytäntöjen levittämisen 
muodossa. Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta 
koskevia toimia olisi toteutettava sekä 
perinteisinä koulutuskursseina että 
mukautettuna maaseudun toimijoiden 
tarpeisiin. Sen vuoksi olisi tuettava myös 
työpajoja, valmennusta, tiedotustoimia 
sekä lyhytaikaista tilanhoitoa koskevaa 
vaihtoa tai tilavierailuja koskevia 
järjestelyjä. Viljelijöiden, 
metsänomistajien, elintarvikealalla toimien 
henkilöiden ja maaseudun pk-yritysten 
pitäisi hankkimansa tietämyksen ja tietojen 
ansiosta pystyä tehostamaan erityisesti 
kilpailukykyään ja luonnonvarojen käyttöä 
sekä parantamaan ympäristötehokkuuttaan 
ja edistämään samalla maaseudun 
elinkeinoelämän kestävyyttä. Jotta 
varmistettaisiin, että tietämyksensiirtoa ja 
tiedotusta koskevilla toimilla saavutetaan 
tehokkaasti nämä tulokset, olisi 
tietämyksensiirtoa koskevien palvelujen 
tarjoajilta edellytettävä asianmukaista 
toimintakykyä.

metsätalouden parhaiden 
tuotantokäytäntöjen levittämisen 
muodossa. Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta 
koskevia toimia olisi toteutettava sekä 
perinteisinä koulutuskursseina että 
mukautettuna maaseudun toimijoiden 
tarpeisiin. Sen vuoksi olisi tuettava myös 
työpajoja, valmennusta, tiedotustoimia 
sekä lyhytaikaista tilanhoitoa koskevaa 
vaihtoa tai tilavierailuja koskevia 
järjestelyjä. Viljelijöiden, 
metsänomistajien, elintarvikealalla toimien 
henkilöiden ja maaseudun pk-yritysten 
pitäisi hankkimansa tietämyksen ja tietojen 
ansiosta pystyä – edellyttäen, että tietämys 
ja taidot liittyvät suoraan viljelyyn, 
elintarviketuotantoon tai metsätalouteen 
ja niillä on myönteisiä taloudellisia 
vaikutuksia viljelyyn ja metsätalouteen –
tehostamaan erityisesti kilpailukykyään ja 
luonnonvarojen käyttöä sekä parantamaan 
ympäristötehokkuuttaan ja edistämään 
samalla maaseudun elinkeinoelämän 
kestävyyttä. Jotta varmistettaisiin, että 
tietämyksensiirtoa ja tiedotusta koskevilla 
toimilla saavutetaan tehokkaasti nämä 
tulokset, olisi tietämyksensiirtoa koskevien 
palvelujen tarjoajilta edellytettävä 
asianmukaista toimintakykyä.

Or. it

Tarkistus 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Maa- ja metsätalousalan kehittyminen 
ja erikoistuminen sekä maaseudun 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kohtaamat erityiset haasteet edellyttävät 

(14) Maa- ja metsätalousalan kehittyminen 
ja erikoistuminen sekä maaseudun 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kohtaamat erityiset haasteet edellyttävät 
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riittävää teknistä ja taloudellista koulutusta 
ja suuria valmiuksia hankkia ja vaihtaa 
tietämystä ja tietoa, myös maa- ja 
metsätalouden parhaiden 
tuotantokäytäntöjen levittämisen 
muodossa. Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta 
koskevia toimia olisi toteutettava sekä 
perinteisinä koulutuskursseina että 
mukautettuna maaseudun toimijoiden 
tarpeisiin. Sen vuoksi olisi tuettava myös 
työpajoja, valmennusta, tiedotustoimia 
sekä lyhytaikaista tilanhoitoa koskevaa 
vaihtoa tai tilavierailuja koskevia 
järjestelyjä. Viljelijöiden, 
metsänomistajien, elintarvikealalla toimien 
henkilöiden ja maaseudun pk-yritysten 
pitäisi hankkimansa tietämyksen ja tietojen 
ansiosta pystyä tehostamaan erityisesti 
kilpailukykyään ja luonnonvarojen käyttöä 
sekä parantamaan ympäristötehokkuuttaan 
ja edistämään samalla maaseudun 
elinkeinoelämän kestävyyttä. Jotta 
varmistettaisiin, että tietämyksensiirtoa ja 
tiedotusta koskevilla toimilla saavutetaan 
tehokkaasti nämä tulokset, olisi 
tietämyksensiirtoa koskevien palvelujen 
tarjoajilta edellytettävä asianmukaista 
toimintakykyä.

riittävää teknistä ja taloudellista koulutusta 
ja suuria valmiuksia hankkia ja vaihtaa 
tietämystä ja tietoa, myös maa- ja 
metsätalouden parhaiden 
tuotantokäytäntöjen levittämisen 
muodossa. Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta 
koskevia toimia olisi toteutettava sekä 
perinteisinä koulutuskursseina että 
mukautettuna maaseudun toimijoiden 
tarpeisiin. Sen vuoksi olisi tuettava myös 
työpajoja, valmennusta, 
oppisopimusjärjestelmiä, tiedotustoimia 
sekä lyhytaikaista tilanhoitoa koskevaa 
vaihtoa tai tilavierailuja koskevia 
järjestelyjä. Viljelijöiden, 
metsänomistajien, elintarvikealalla toimien 
henkilöiden ja maaseudun pk-yritysten 
pitäisi hankkimansa tietämyksen ja tietojen 
ansiosta pystyä tehostamaan erityisesti 
kilpailukykyään ja luonnonvarojen käyttöä 
sekä parantamaan ympäristötehokkuuttaan 
ja edistämään samalla maaseudun 
elinkeinoelämän kestävyyttä. Jotta 
varmistettaisiin, että tietämyksensiirtoa ja 
tiedotusta koskevilla toimilla saavutetaan 
tehokkaasti nämä tulokset, olisi 
tietämyksensiirtoa koskevien palvelujen 
tarjoajilta edellytettävä asianmukaista 
toimintakykyä.

Or. en

Tarkistus 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Maa- ja metsätalousalan kehittyminen 
ja erikoistuminen sekä maaseudun 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kohtaamat erityiset haasteet edellyttävät 
riittävää teknistä ja taloudellista koulutusta 

(14) Maa- ja metsätalousalan kehittyminen 
ja erikoistuminen sekä maaseudun 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kohtaamat erityiset haasteet edellyttävät 
riittävää teknistä ja taloudellista koulutusta 
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ja suuria valmiuksia hankkia ja vaihtaa 
tietämystä ja tietoa, myös maa- ja 
metsätalouden parhaiden 
tuotantokäytäntöjen levittämisen 
muodossa. Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta 
koskevia toimia olisi toteutettava sekä 
perinteisinä koulutuskursseina että 
mukautettuna maaseudun toimijoiden 
tarpeisiin. Sen vuoksi olisi tuettava myös 
työpajoja, valmennusta, tiedotustoimia 
sekä lyhytaikaista tilanhoitoa koskevaa 
vaihtoa tai tilavierailuja koskevia 
järjestelyjä. Viljelijöiden, 
metsänomistajien, elintarvikealalla toimien 
henkilöiden ja maaseudun pk-yritysten 
pitäisi hankkimansa tietämyksen ja tietojen 
ansiosta pystyä tehostamaan erityisesti 
kilpailukykyään ja luonnonvarojen käyttöä 
sekä parantamaan ympäristötehokkuuttaan 
ja edistämään samalla maaseudun 
elinkeinoelämän kestävyyttä. Jotta 
varmistettaisiin, että tietämyksensiirtoa ja 
tiedotusta koskevilla toimilla saavutetaan 
tehokkaasti nämä tulokset, olisi 
tietämyksensiirtoa koskevien palvelujen 
tarjoajilta edellytettävä asianmukaista 
toimintakykyä.

ja suuria valmiuksia hankkia ja vaihtaa 
tietämystä ja tietoa, myös maa- ja 
metsätalouden parhaiden 
tuotantokäytäntöjen levittämisen 
muodossa. Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta 
koskevia toimia olisi toteutettava sekä 
perinteisinä koulutuskursseina että 
mukautettuna maaseudun toimijoiden 
tarpeisiin. Sen vuoksi olisi tuettava myös 
työpajoja, valmennusta, tiedotustoimia 
sekä lyhytaikaista tilanhoitoa koskevaa 
vaihtoa tai tilavierailuja koskevia 
järjestelyjä. Viljelijöiden, 
metsänomistajien, elintarvikealalla toimien 
henkilöiden, valtioista riippumattomien 
järjestöjen ja maaseudun pk-yritysten 
pitäisi hankkimansa tietämyksen ja tietojen 
ansiosta pystyä tehostamaan erityisesti 
kilpailukykyään ja luonnonvarojen käyttöä 
sekä parantamaan ympäristötehokkuuttaan 
ja edistämään samalla maaseudun 
elinkeinoelämän kestävyyttä. Jotta 
varmistettaisiin, että tietämyksensiirtoa ja 
tiedotusta koskevilla toimilla saavutetaan 
tehokkaasti nämä tulokset, olisi 
tietämyksensiirtoa koskevien palvelujen 
tarjoajilta edellytettävä asianmukaista 
toimintakykyä.

Or. en

Perustelu

Yksi maaseudun kehittämisasetuksen tärkeimpiä osa-alueita on innovointi. Maailmanpankki 
on määritellyt innovointijärjestelmän organisaatioiden, yritysten ja yksilöiden verkostoksi, 
joka keskittyy uusien tuotteiden, uusien prosessien ja uusien organisointimuotojen 
saattamiseen talouden käyttöön yhdessä instituutioiden ja toimintalinjojen kanssa, jotka 
vaikuttavat niiden toimintaan ja suorituskykyyn. On tärkeää tuoda esiin valtioista 
riippumattomat järjestöt, koska ne ovat toimijoita, jotka voivat auttaa viljelijöitä 
vahvistamaan markkina-asemaansa tulevaisuudessa.

Tarkistus 104
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Maa- ja metsätalousalan kehittyminen 
ja erikoistuminen sekä maaseudun 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kohtaamat erityiset haasteet edellyttävät 
riittävää teknistä ja taloudellista koulutusta 
ja suuria valmiuksia hankkia ja vaihtaa 
tietämystä ja tietoa, myös maa- ja 
metsätalouden parhaiden 
tuotantokäytäntöjen levittämisen 
muodossa. Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta 
koskevia toimia olisi toteutettava sekä 
perinteisinä koulutuskursseina että 
mukautettuna maaseudun toimijoiden 
tarpeisiin. Sen vuoksi olisi tuettava myös 
työpajoja, valmennusta, tiedotustoimia 
sekä lyhytaikaista tilanhoitoa koskevaa 
vaihtoa tai tilavierailuja koskevia 
järjestelyjä. Viljelijöiden, 
metsänomistajien, elintarvikealalla toimien 
henkilöiden ja maaseudun pk-yritysten 
pitäisi hankkimansa tietämyksen ja tietojen 
ansiosta pystyä tehostamaan erityisesti 
kilpailukykyään ja luonnonvarojen käyttöä 
sekä parantamaan ympäristötehokkuuttaan 
ja edistämään samalla maaseudun 
elinkeinoelämän kestävyyttä. Jotta 
varmistettaisiin, että tietämyksensiirtoa ja 
tiedotusta koskevilla toimilla saavutetaan 
tehokkaasti nämä tulokset, olisi 
tietämyksensiirtoa koskevien palvelujen 
tarjoajilta edellytettävä asianmukaista 
toimintakykyä.

(14) Maa- ja metsätalousalan kehittyminen 
ja erikoistuminen sekä maaseudun 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kohtaamat erityiset haasteet edellyttävät 
riittävää teknistä ja taloudellista koulutusta 
ja suuria valmiuksia hankkia ja vaihtaa 
tietämystä ja tietoa, myös maa- ja 
metsätalouden parhaiden 
tuotantokäytäntöjen levittämisen 
muodossa. Tietämyksensiirtoa ja tiedotusta 
koskevia toimia olisi toteutettava sekä 
perinteisinä koulutuskursseina että 
mukautettuna maaseudun toimijoiden 
tarpeisiin. Sen vuoksi olisi tuettava myös 
työpajoja, valmennusta, tiedotustoimia 
sekä lyhytaikaista tilanhoitoa koskevaa 
vaihtoa tai tilavierailuja koskevia 
järjestelyjä. Viljelijöiden, 
metsänomistajien, elintarvikealalla toimien 
henkilöiden ja maa- ja metsätalouden 
aloilla toimivien maaseudun pk-yritysten 
pitäisi hankkimansa tietämyksen ja tietojen 
ansiosta pystyä tehostamaan erityisesti 
kilpailukykyään ja luonnonvarojen käyttöä 
sekä parantamaan ympäristötehokkuuttaan 
ja edistämään samalla maaseudun 
elinkeinoelämän kestävyyttä. Jotta 
varmistettaisiin, että tietämyksensiirtoa ja 
tiedotusta koskevilla toimilla saavutetaan 
tehokkaasti nämä tulokset, olisi 
tietämyksensiirtoa koskevien palvelujen 
tarjoajilta edellytettävä asianmukaista 
toimintakykyä.

Or. pt

Tarkistus 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jos yli 50 prosenttia alan 
kokonaistyövoimasta koostuu palkatuista 
työntekijöistä tai tiettyjen valtioiden, 
alueiden ja viljelmien työntekijöiden 
enemmistö on tilapäis- tai 
kausityöntekijöitä, työntekijät ovat 
erityisessä syrjäytymisen ja köyhtymisen 
vaarassa. Koska osallistaminen ja 
köyhyyden vähentäminen ovat yksi 
Eurooppa 2020 -strategian kuudesta 
prioriteetista, maataloudessa 
työskentelevien tai palkattujen 
työntekijöiden ja etenkin tilapäis- ja 
kausityöntekijöiden työoloja ja sosiaalista 
hyvinvointia olisi parannettava. Tässä 
yhteydessä olisi edistettävä myös 
sitoutumista kausittain toistuvaan työhön 
(työn vakauden vuoksi), jotta parannetaan 
palkattujen työntekijöiden ammatillista 
asemaa ja samalla kyseisen alan 
kilpailukykyä ja imagoa.

Or. es

Tarkistus 106
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta varmistettaisiin, että 
tietämyksensiirtopalveluja tarjoavat 
yksiköt pystyvät tarjoamaan laadukkaita ja 
maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteita 
vastaavia palveluja, että varat 
kohdennetaan paremmin ja että tilanhoitoa 
koskeva vaihto ja tilavierailut ovat 
selkeästi erotettavissa muihin unionin 
järjestelmiin kuuluvista vastaavista 
toimista, komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa perussopimuksen 290 artiklan 

(15) Jotta varmistettaisiin, että 
tietämyksensiirtopalveluja tarjoavat 
yksiköt pystyvät tarjoamaan laadukkaita ja 
maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteita 
vastaavia palveluja, että varat 
kohdennetaan paremmin ja että tilanhoitoa 
koskeva vaihto ja tilavierailut ovat 
selkeästi erotettavissa muihin unionin 
järjestelmiin kuuluvista vastaavista 
toimista, olisi vahvistettava
tietämyksensiirtopalveluja tarjoavien 



AM\903101FI.doc 33/172 PE489.640v01-00

FI

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat tietämyksensiirtopalveluja 
tarjoavien yksiköiden 
vähimmäispätevyyttä, tukikelpoisia 
kustannuksia sekä tilanhoitoa koskevan 
vaihdon ja tilavierailujen kestoa ja 
sisältöä.

yksiköiden vähimmäispätevyys, 
tukikelpoiset kustannukset sekä 
tilanhoitoa koskeva vaihto ja tilavierailujen 
kesto ja sisältö.

Or. pt

Tarkistus 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioita kannustetaan 
erityisesti perustamaan osana maaseudun 
kehittämisohjelmiaan maatalouden 
oppisopimusjärjestelmiä, joissa nuoria 
pyydetään rekisteröitymään 
oppisopimusharjoittelijoiksi, jotta 
maaseutualueilla toteutetaan 
sukupolvenvaihdoksia ja siirretään 
tietämystä ja pätevyyttä. Järjestelmien 
olisi oltava monivuotisia, kestoltaan 
3-5 vuotta, ja oppisopimusharjoittelija 
olisi osallistuvan viljelijän maatilan 
palveluksessa. Järjestelmän viimeisenä 
vuotena/viimeisinä vuosina harjoittelija 
lähetettäisiin vastaanottavalle tilalle 
toiseen jäsenvaltioon, jotta varmistetaan 
parhaiden käytäntöjen vaihto koko 
unionissa. Koko oppisopimusjakson ajan 
olisi tarjottava ammatillista koulutusta. 
Oppisopimusjakson suoritettuaan 
oppisopimusharjoittelija voi hakea 
yrityksen perustamis- ja kehittämistukea 
joko nuorena viljelijänä, uutena 
tulokkaana, pienviljelijänä tai 
maaseutuyrittäjänä.
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Or. en

Tarkistus 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Maatalouden neuvontapalveluilla 
autetaan viljelijöitä, metsänomistajia ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiä 
parantamaan tilan tai liikeyrityksen 
kestävää hallintoa ja kokonaistehokkuutta. 
Sen vuoksi olisi kannustettava niin 
tällaisten palvelujen perustamista kuin 
viljelijöiden, metsänomistajien ja pk-
yritysten turvautumista neuvontaan. 
Tarjolla olevan neuvonnan laadun ja 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
säädettävä neuvojien 
vähimmäispätevyydestä ja säännöllisestä 
koulutuksesta. Maatalouden 
neuvontapalvelujen, joista säädetään […] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o HR/2012, 
pitäisi auttaa viljelijöitä arvioimaan 
maatalousyrityksensä toimintaa ja 
määrittelemään tarvittavat parannukset 
suhteessa lakisääteisiin hoitovaatimuksiin, 
hyvään maatalous- ja ympäristökuntoon, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o DP/2012 
vahvistettuihin ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin, 
sekä asetuksen (EU) N:o HR/2012 
liitteessä I säädettyihin vaatimuksiin tai 
toimiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, 
luonnon monimuotoisuuteen, vesien ja 
maaperän suojeluun, eläin- ja 
kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovaatioihin. Neuvonnan olisi 
tarvittaessa katettava 
työturvallisuusvaatimukset. Neuvonta voi

(16) Maatalouden neuvontapalveluilla 
autetaan viljelijöitä, metsänomistajia ja 
maaseutualueiden maatalouden ja 
elintarviketeollisuuden pk-yrityksiä 
parantamaan tilan tai liikeyrityksen 
kestävää hallintoa ja kokonaistehokkuutta. 
Sen vuoksi olisi kannustettava niin 
tällaisten palvelujen perustamista kuin 
viljelijöiden, metsänomistajien ja 
maatalouden ja elintarviketeollisuuden 
pk-yritysten turvautumista neuvontaan
hyötyäkseen siitä. Tarjolla olevan 
neuvonnan laadun ja tehokkuuden 
parantamiseksi olisi säädettävä neuvojien 
vähimmäispätevyydestä ja säännöllisestä 
koulutuksesta. Maatalouden 
neuvontapalvelujen, joista säädetään […] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o HR/2012, 
pitäisi auttaa viljelijöitä arvioimaan 
maatalousyrityksensä toimintaa ja 
määrittelemään tarvittavat parannukset 
suhteessa lakisääteisiin hoitovaatimuksiin, 
hyvään maatalous- ja ympäristökuntoon, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o DP/2012 
vahvistettuihin ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin, 
sekä asetuksen (EU) N:o HR/2012 
liitteessä I säädettyihin vaatimuksiin tai 
toimiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, 
luonnon monimuotoisuuteen, vesien ja 
maaperän suojeluun, eläin- ja 
kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovaatioihin. Neuvonnan olisi 
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myös kattaa tilan tai yrityksen 
taloudelliseen tilanteeseen, 
maataloustuotantoon ja 
ympäristötehokkuuteen liittyviä seikkoja. 
Tilanhoito- tai lomituspalvelujen pitäisi 
auttaa viljelijöitä parantamaan ja 
helpottamaan tilan hoitoa.

tarvittaessa katettava 
työturvallisuusvaatimukset. Neuvonnan on
myös katettava tilan tai yrityksen 
taloudelliseen tilanteeseen, 
maataloustuotantoon ja 
ympäristötehokkuuteen liittyviä seikkoja. 
Tilanhoito- tai lomituspalvelujen pitäisi 
auttaa viljelijöitä parantamaan ja 
helpottamaan tilan hoitoa.

Or. it

Tarkistus 109
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Maatalouden neuvontapalveluilla 
autetaan viljelijöitä, metsänomistajia ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiä 
parantamaan tilan tai liikeyrityksen 
kestävää hallintoa ja kokonaistehokkuutta. 
Sen vuoksi olisi kannustettava niin
tällaisten palvelujen perustamista kuin
viljelijöiden, metsänomistajien ja pk-
yritysten turvautumista neuvontaan. 
Tarjolla olevan neuvonnan laadun ja 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
säädettävä neuvojien 
vähimmäispätevyydestä ja säännöllisestä 
koulutuksesta. Maatalouden 
neuvontapalvelujen, joista säädetään […] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o HR/2012, 
pitäisi auttaa viljelijöitä arvioimaan 
maatalousyrityksensä toimintaa ja 
määrittelemään tarvittavat parannukset 
suhteessa lakisääteisiin hoitovaatimuksiin, 
hyvään maatalous- ja ympäristökuntoon, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o DP/2012 
vahvistettuihin ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin, 

(16) 16 artiklassa tarkoitetuilla 
maatalouden neuvontapalveluilla autetaan 
viljelijöitä, metsänomistajia,
maaseutualueiden pk-yrityksiä ja 
maatalouden tuotantoketjun loppupäähän 
sijoittuvia ja sosiaalialan taloudellisia 
toimijoita parantamaan tilan, liikeyrityksen 
tai toiminnan kestävää hallintoa ja 
kokonaistehokkuutta. Sen vuoksi olisi 
kannustettava sekä tällaisten palvelujen 
perustamista että turvautumista 
neuvontaan. Tarjolla olevan neuvonnan 
laadun ja tehokkuuden parantamiseksi olisi 
säädettävä neuvojien 
vähimmäispätevyydestä ja säännöllisestä 
koulutuksesta. Maatalouden 
neuvontapalvelujen, joista säädetään […] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o HR/2012, 
pitäisi auttaa viljelijöitä arvioimaan 
maatalousyrityksensä toimintaa ja 
määrittelemään tarvittavat parannukset 
suhteessa lakisääteisiin hoitovaatimuksiin, 
hyvään maatalous- ja ympäristökuntoon, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o DP/2012 
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sekä asetuksen (EU) N:o HR/2012 
liitteessä I säädettyihin vaatimuksiin tai 
toimiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, 
luonnon monimuotoisuuteen, vesien ja 
maaperän suojeluun, eläin- ja 
kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovaatioihin. Neuvonnan olisi 
tarvittaessa katettava 
työturvallisuusvaatimukset. Neuvonta voi 
myös kattaa tilan tai yrityksen 
taloudelliseen tilanteeseen, 
maataloustuotantoon ja 
ympäristötehokkuuteen liittyviä seikkoja. 
Tilanhoito- tai lomituspalvelujen pitäisi 
auttaa viljelijöitä parantamaan ja 
helpottamaan tilan hoitoa.

vahvistettuihin ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin, 
sekä asetuksen (EU) N:o HR/2012 
liitteessä I säädettyihin vaatimuksiin tai 
toimiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, 
luonnon monimuotoisuuteen, vesien ja 
maaperän suojeluun, eläin- ja 
kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovaatioihin. Neuvonnan olisi 
tarvittaessa katettava 
työturvallisuusvaatimukset. Neuvonta voi 
myös kattaa tilan tai yrityksen 
taloudelliseen tilanteeseen, 
maataloustuotantoon ja 
ympäristötehokkuuteen liittyviä seikkoja. 
Tilanhoito- tai lomituspalvelujen pitäisi 
auttaa viljelijöitä parantamaan ja 
helpottamaan tilan hoitoa.

Or. de

Perustelu

Olisi myös voitava tarjota neuvontapalveluja maatalouden tuotantoketjun loppupäähän 
sijoittuvien toiminta-alueiden kehittämistä ja laajentamista varten, esimerkiksi 
maataloustuotteiden suoramarkkinoinnissa ja maatilamatkailussa sekä 
markkinasuuntautuneissa sosiaalipalveluissa kuten vanhusten ja lasten hoidossa.

Tarkistus 110
Spyros Danellis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Maatalouden neuvontapalveluilla 
autetaan viljelijöitä, metsänomistajia ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiä 
parantamaan tilan tai liikeyrityksen 
kestävää hallintoa ja kokonaistehokkuutta. 
Sen vuoksi olisi kannustettava niin 
tällaisten palvelujen perustamista kuin 
viljelijöiden, metsänomistajien ja pk-
yritysten turvautumista neuvontaan. 

(16) Maatalouden neuvontapalveluilla 
autetaan viljelijöitä, metsänomistajia ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiä 
parantamaan tilan tai liikeyrityksen 
kestävää hallintoa ja kokonaistehokkuutta. 
Sen vuoksi olisi kannustettava niin 
tällaisten palvelujen perustamista kuin 
viljelijöiden, metsänomistajien ja pk-
yritysten turvautumista neuvontaan. 
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Tarjolla olevan neuvonnan laadun ja 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
säädettävä neuvojien 
vähimmäispätevyydestä ja säännöllisestä 
koulutuksesta. Maatalouden 
neuvontapalvelujen, joista säädetään […] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o HR/2012, 
pitäisi auttaa viljelijöitä arvioimaan 
maatalousyrityksensä toimintaa ja 
määrittelemään tarvittavat parannukset 
suhteessa lakisääteisiin hoitovaatimuksiin, 
hyvään maatalous- ja ympäristökuntoon, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o DP/2012 
vahvistettuihin ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin, 
sekä asetuksen (EU) N:o HR/2012 
liitteessä I säädettyihin vaatimuksiin tai 
toimiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, 
luonnon monimuotoisuuteen, vesien ja 
maaperän suojeluun, eläin- ja 
kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovaatioihin. Neuvonnan olisi 
tarvittaessa katettava 
työturvallisuusvaatimukset. Neuvonta voi 
myös kattaa tilan tai yrityksen 
taloudelliseen tilanteeseen, 
maataloustuotantoon ja 
ympäristötehokkuuteen liittyviä seikkoja. 
Tilanhoito- tai lomituspalvelujen pitäisi 
auttaa viljelijöitä parantamaan ja 
helpottamaan tilan hoitoa.

Tarjolla olevan neuvonnan laadun ja 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
säädettävä neuvojien 
vähimmäispätevyydestä ja säännöllisestä 
koulutuksesta. Maatalouden 
neuvontapalvelujen, joista säädetään […] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o HR/2012, 
pitäisi auttaa viljelijöitä arvioimaan 
maatalousyrityksensä toimintaa ja 
määrittelemään tarvittavat parannukset 
suhteessa lakisääteisiin hoitovaatimuksiin, 
hyvään maatalous- ja ympäristökuntoon, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o DP/2012 
vahvistettuihin ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin, 
sekä asetuksen (EU) N:o HR/2012 
liitteessä I säädettyihin vaatimuksiin tai 
toimiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, 
luonnon monimuotoisuuteen, vesien ja 
maaperän suojeluun, eläin- ja 
kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovaatioihin. Maatalouden 
neuvontapalveluissa olisi tarjottava tietoa 
tehokkaasta riskinhallinnasta ja 
viljelijöiden käytettävissä olevista 
riskivaihtoehdoista. Neuvonnan olisi 
tarvittaessa katettava 
työturvallisuusvaatimukset. Neuvonta voi 
myös kattaa tilan tai yrityksen 
taloudelliseen tilanteeseen, 
maataloustuotantoon ja 
ympäristötehokkuuteen liittyviä seikkoja. 
Tilanhoito- tai lomituspalvelujen pitäisi 
auttaa viljelijöitä parantamaan ja 
helpottamaan tilan hoitoa.

Or. en

Tarkistus 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Maatalouden neuvontapalveluilla 
autetaan viljelijöitä, metsänomistajia ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiä 
parantamaan tilan tai liikeyrityksen 
kestävää hallintoa ja kokonaistehokkuutta. 
Sen vuoksi olisi kannustettava niin 
tällaisten palvelujen perustamista kuin 
viljelijöiden, metsänomistajien ja pk-
yritysten turvautumista neuvontaan. 
Tarjolla olevan neuvonnan laadun ja 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
säädettävä neuvojien 
vähimmäispätevyydestä ja säännöllisestä 
koulutuksesta. Maatalouden 
neuvontapalvelujen, joista säädetään […] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o HR/2012, 
pitäisi auttaa viljelijöitä arvioimaan 
maatalousyrityksensä toimintaa ja 
määrittelemään tarvittavat parannukset 
suhteessa lakisääteisiin hoitovaatimuksiin, 
hyvään maatalous- ja ympäristökuntoon, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o DP/2012 
vahvistettuihin ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin, 
sekä asetuksen (EU) N:o HR/2012 
liitteessä I säädettyihin vaatimuksiin tai 
toimiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, 
luonnon monimuotoisuuteen, vesien ja 
maaperän suojeluun, eläin- ja 
kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovaatioihin. Neuvonnan olisi 
tarvittaessa katettava 
työturvallisuusvaatimukset. Neuvonta voi 
myös kattaa tilan tai yrityksen 
taloudelliseen tilanteeseen, 
maataloustuotantoon ja 
ympäristötehokkuuteen liittyviä seikkoja. 
Tilanhoito- tai lomituspalvelujen pitäisi 
auttaa viljelijöitä parantamaan ja 
helpottamaan tilan hoitoa.

(16) Maatalouden neuvontapalveluilla 
autetaan viljelijöitä, metsänomistajia ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiä 
parantamaan tilan tai liikeyrityksen 
kestävää hallintoa ja kokonaistehokkuutta.
Sen vuoksi olisi kannustettava niin 
tällaisten palvelujen perustamista kuin 
viljelijöiden, metsänomistajien ja 
pk-yritysten turvautumista neuvontaan. 
Tarjolla olevan neuvonnan laadun ja 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
säädettävä neuvojien 
vähimmäispätevyydestä ja säännöllisestä 
koulutuksesta. Maatalouden 
neuvontapalvelujen, joista säädetään […] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o HR/2012, 
pitäisi auttaa viljelijöitä arvioimaan 
maatalousyrityksensä toimintaa ja 
määrittelemään tarvittavat parannukset 
suhteessa lakisääteisiin hoitovaatimuksiin, 
hyvään maatalous- ja ympäristökuntoon, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o DP/2012 
vahvistettuihin ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin, 
sekä asetuksen (EU) N:o HR/2012 
liitteessä I säädettyihin vaatimuksiin tai 
toimiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, 
luonnon monimuotoisuuteen, vesien ja 
maaperän suojeluun, eläin- ja 
kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovaatioihin. Neuvonnan olisi 
tarvittaessa katettava 
työturvallisuusvaatimukset. Neuvonta voi 
myös kattaa tilan tai yrityksen 
taloudelliseen tilanteeseen, 
maataloustuotantoon ja 
ympäristötehokkuuteen liittyviä seikkoja. 
Tilanhoito- tai lomituspalvelujen pitäisi 
auttaa viljelijöitä parantamaan ja 
helpottamaan tilan hoitoa. Lisäksi 
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maatiloilla sattuvien kuolemaan johtavien 
tapaturmien ja onnettomuuksien määrän 
kasvun vuoksi neuvontapalveluissa olisi 
tarjottava neuvoja ja ohjeita tilojen 
turvallisuustoimien ja tiloilla 
työskentelevien henkilöiden 
turvallisuuden parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

Viljely on vaarallinen ammatti, jossa riskit ovat suuret. Viljelijöiden riski kuolla 
työtapaturmissa on seitsemän kertaa niin suuri kuin yleisellä työvoimalla. EU:ssa sattuu 
yleensä 550 viljelijöiden kuolemaan johtavaa tapaturmaa vuosittain. Tiedottamalla paremmin 
ja lisäämällä tietoisuutta maatilojen turvallisuustoimista autettaisiin viljelijöitä käsittelemään 
tätä kysymystä, koska terveys ja turvallisuus ovat kestävän viljelytoiminnan ja tilanhoidon 
perusvaatimus.

Tarkistus 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Maatalouden neuvontapalveluilla 
autetaan viljelijöitä, metsänomistajia ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiä 
parantamaan tilan tai liikeyrityksen 
kestävää hallintoa ja kokonaistehokkuutta. 
Sen vuoksi olisi kannustettava niin 
tällaisten palvelujen perustamista kuin 
viljelijöiden, metsänomistajien ja pk-
yritysten turvautumista neuvontaan. 
Tarjolla olevan neuvonnan laadun ja 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
säädettävä neuvojien 
vähimmäispätevyydestä ja säännöllisestä 
koulutuksesta. Maatalouden 
neuvontapalvelujen, joista säädetään […] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o HR/2012, 
pitäisi auttaa viljelijöitä arvioimaan 
maatalousyrityksensä toimintaa ja 

(16) Maatalouden neuvontapalveluilla 
autetaan viljelijöitä, metsänomistajia ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiä 
parantamaan tilan tai liikeyrityksen 
kestävää hallintoa ja kokonaistehokkuutta. 
Sen vuoksi olisi kannustettava niin 
tällaisten palvelujen perustamista kuin 
viljelijöiden, metsänomistajien ja pk-
yritysten turvautumista neuvontaan. 
Tarjolla olevan neuvonnan laadun ja 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
säädettävä neuvojien 
vähimmäispätevyydestä ja säännöllisestä 
koulutuksesta. Maatalouden 
neuvontapalvelujen, joista säädetään […] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o HR/2012, 
pitäisi auttaa viljelijöitä arvioimaan 
maatalousyrityksensä toimintaa ja 
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määrittelemään tarvittavat parannukset 
suhteessa lakisääteisiin hoitovaatimuksiin, 
hyvään maatalous- ja ympäristökuntoon, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o DP/2012 
vahvistettuihin ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin, 
sekä asetuksen (EU) N:o HR/2012 
liitteessä I säädettyihin vaatimuksiin tai 
toimiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, 
luonnon monimuotoisuuteen, vesien ja 
maaperän suojeluun, eläin- ja 
kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovaatioihin. Neuvonnan olisi 
tarvittaessa katettava 
työturvallisuusvaatimukset. Neuvonta voi 
myös kattaa tilan tai yrityksen 
taloudelliseen tilanteeseen, 
maataloustuotantoon ja 
ympäristötehokkuuteen liittyviä seikkoja. 
Tilanhoito- tai lomituspalvelujen pitäisi 
auttaa viljelijöitä parantamaan ja 
helpottamaan tilan hoitoa.

määrittelemään tarvittavat parannukset 
suhteessa lakisääteisiin hoitovaatimuksiin, 
hyvään maatalous- ja ympäristökuntoon, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o DP/2012 
vahvistettuihin ilmaston ja ympäristön
kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin, 
sekä asetuksen (EU) N:o HR/2012 
liitteessä I säädettyihin vaatimuksiin tai 
toimiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, 
luonnon monimuotoisuuteen, vesien ja 
maaperän suojeluun, integroitua torjuntaa 
ja torjunta-aineiden muiden kuin 
kemiallisten vaihtoehtojen käyttöä 
koskevaan neuvontaan, eläin- ja 
kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovaatioihin. Neuvonnan olisi 
tarvittaessa katettava 
työturvallisuusvaatimukset. Neuvonta voi 
myös kattaa tilan tai yrityksen 
taloudelliseen tilanteeseen, 
maataloustuotantoon ja 
ympäristötehokkuuteen liittyviä seikkoja. 
Tilanhoito- tai lomituspalvelujen pitäisi 
auttaa viljelijöitä parantamaan ja 
helpottamaan tilan hoitoa.

Or. en

Perustelu

Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY 14 artiklan 2 kohdan 
mukaan jäsenvaltioiden on luotava tarvittavat edellytykset integroidun torjunnan 
toteuttamista varten tai tuettava niiden luomista. Niiden on erityisesti varmistettava, että 
ammattimaisten käyttäjien käytössä on tietoja ja välineet tuholaisten seurantaa ja 
päätöksentekoa varten sekä integroitua torjuntaa koskevat neuvontapalvelut.

Tarkistus 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Maatalouden neuvontapalveluilla 
autetaan viljelijöitä, metsänomistajia ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiä 
parantamaan tilan tai liikeyrityksen 
kestävää hallintoa ja kokonaistehokkuutta. 
Sen vuoksi olisi kannustettava niin 
tällaisten palvelujen perustamista kuin 
viljelijöiden, metsänomistajien ja pk-
yritysten turvautumista neuvontaan. 
Tarjolla olevan neuvonnan laadun ja 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
säädettävä neuvojien 
vähimmäispätevyydestä ja säännöllisestä 
koulutuksesta. Maatalouden 
neuvontapalvelujen, joista säädetään […] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o HR/2012, 
pitäisi auttaa viljelijöitä arvioimaan 
maatalousyrityksensä toimintaa ja 
määrittelemään tarvittavat parannukset 
suhteessa lakisääteisiin hoitovaatimuksiin, 
hyvään maatalous- ja ympäristökuntoon, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o DP/2012 
vahvistettuihin ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin, 
sekä asetuksen (EU) N:o HR/2012 
liitteessä I säädettyihin vaatimuksiin tai 
toimiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, 
luonnon monimuotoisuuteen, vesien ja 
maaperän suojeluun, eläin- ja 
kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovaatioihin. Neuvonnan olisi 
tarvittaessa katettava 
työturvallisuusvaatimukset. Neuvonta voi 
myös kattaa tilan tai yrityksen 
taloudelliseen tilanteeseen, 
maataloustuotantoon ja 
ympäristötehokkuuteen liittyviä seikkoja. 
Tilanhoito- tai lomituspalvelujen pitäisi 
auttaa viljelijöitä parantamaan ja 
helpottamaan tilan hoitoa.

(16) Maatalouden neuvontapalveluilla 
autetaan viljelijöitä, metsänomistajia ja 
maaseutualueiden pk-yrityksiä 
parantamaan tilan tai liikeyrityksen 
kestävää hallintoa ja kokonaistehokkuutta. 
Sen vuoksi olisi kannustettava niin 
tällaisten palvelujen perustamista kuin 
viljelijöiden, metsänomistajien ja pk-
yritysten turvautumista neuvontaan. 
Tarjolla olevan neuvonnan laadun ja 
tehokkuuden parantamiseksi olisi 
säädettävä neuvojien 
vähimmäispätevyydestä ja säännöllisestä 
koulutuksesta. Maatalouden 
neuvontapalvelujen, joista säädetään […] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o HR/2012, 
pitäisi auttaa viljelijöitä arvioimaan 
maatalousyrityksensä toimintaa ja 
määrittelemään tarvittavat parannukset 
suhteessa lakisääteisiin hoitovaatimuksiin, 
hyvään maatalous- ja ympäristökuntoon, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o DP/2012 
vahvistettuihin ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin, 
sekä asetuksen (EU) N:o HR/2012 
liitteessä I säädettyihin vaatimuksiin tai 
toimiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, 
luonnon monimuotoisuuteen, vesien ja 
maaperän suojeluun, eläin- ja 
kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovaatioihin. Neuvonnan olisi 
tarvittaessa katettava 
työturvallisuusvaatimukset. Neuvonta voi 
myös kattaa tilan tai yrityksen 
taloudelliseen tilanteeseen, eläinten 
hyvinvointiin, maataloustuotantoon ja 
ympäristötehokkuuteen liittyviä seikkoja. 
Tilanhoito- tai lomituspalvelujen pitäisi 
auttaa viljelijöitä parantamaan ja 
helpottamaan tilan hoitoa.

Or. en
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Tarkistus 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Unionin tai kansalliset 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
laatujärjestelmät antavat kuluttajille takeet 
kyseisten järjestelmien mukaisten 
tuotteiden tai tuotantoprosessien laadusta ja 
erityispiirteistä, kun viljelijät osallistuvat 
tällaisiin järjestelmiin, antavat kyseisille 
tuotteille lisäarvoa ja lisäävät niiden 
markkinamahdollisuuksia. Viljelijöitä olisi 
sen vuoksi kannustettava osallistumaan 
näihin järjestelmiin. Koska viljelijöille 
aiheutuu tällaisiin järjestelmiin 
liittymisen aikaan ja ensimmäisinä 
osallistumisvuosina lisäkustannuksia ja 
velvollisuuksia, joista ei saada 
markkinoilla täyttä korvausta, tukea olisi 
myönnettävä vain liittymisen yhteydessä 
enintään viiden vuoden ajan. Ottaen 
huomioon puuvillan erityisluonteen 
tilatuotteena tukea olisi myönnettävä myös 
puuvillan laatujärjestelmille. 
Maaseuturahaston talousarviomäärärahojen 
tehokkaan ja vaikuttavan käytön 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tämän 
toimenpiteen soveltamisalaan kuuluvia 
unionin laatujärjestelmiä.

(18) Unionin tai kansalliset 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
laatujärjestelmät antavat kuluttajille takeet 
kyseisten järjestelmien mukaisten 
tuotteiden tai tuotantoprosessien laadusta ja 
erityispiirteistä, kun viljelijät osallistuvat 
tällaisiin järjestelmiin, antavat kyseisille 
tuotteille lisäarvoa ja lisäävät niiden 
markkinamahdollisuuksia. Viljelijöitä olisi 
sen vuoksi kannustettava osallistumaan 
näihin järjestelmiin. Ottaen huomioon 
puuvillan erityisluonteen tilatuotteena 
tukea olisi myönnettävä myös puuvillan 
laatujärjestelmille. Maaseuturahaston 
talousarviomäärärahojen tehokkaan ja 
vaikuttavan käytön varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän toimenpiteen soveltamisalaan 
kuuluvia unionin laatujärjestelmiä.

Or. it
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Tarkistus 115
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta parannettaisiin maatilojen ja 
maaseudun yritysten taloudellista tilannetta 
ja ympäristötehokkuutta, tehostettaisiin 
maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
sektorin ja jalostussektorin toimintaa, 
saataisiin aikaan maatalouden kehittämisen 
edellyttämä infrastruktuuri ja tuettaisiin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavia tuottamattomia investointeja, 
tukea olisi myönnettävä näiden tavoitteiden 
saavuttamista edistäville fyysisille 
investoinneille. Ohjelmakaudella 2007–
2013 eri toiminta-aloilla toteutettiin 
monenlaisia toimenpiteitä. 
Yksinkertaisuuden vuoksi ja jotta 
tuensaajat pystyisivät suunnittelemaan ja 
toteuttamaan yhdennettyjä hankkeita, joilla 
on suurempi lisäarvo, yhden toimenpiteen 
olisi katettava kaikenlaiset fyysiset 
investoinnit. Tuen kohdentamisen 
parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä SWOT-analyysin 
(vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet 
ja uhat) tulosten perusteella raja, jota 
sovelletaan maatiloihin, jotka voivat 
saada investointitukea niiden 
elinkelpoisuuden tukemiseksi.

(19) Jotta parannettaisiin maatilojen ja 
maaseudun yritysten taloudellista tilannetta 
ja ympäristötehokkuutta, tehostettaisiin 
maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
sektorin ja jalostussektorin toimintaa, 
saataisiin aikaan maatalouden kehittämisen 
edellyttämä infrastruktuuri ja tuettaisiin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavia tuottamattomia investointeja, 
tukea olisi myönnettävä näiden tavoitteiden 
saavuttamista edistäville fyysisille 
investoinneille. Ohjelmakaudella 
2007-2013 eri toiminta-aloilla toteutettiin 
monenlaisia toimenpiteitä. 
Yksinkertaisuuden vuoksi ja jotta 
tuensaajat pystyisivät suunnittelemaan ja 
toteuttamaan yhdennettyjä hankkeita, joilla 
on suurempi lisäarvo, yhden toimenpiteen 
olisi katettava kaikenlaiset fyysiset 
investoinnit.

Or. en

Tarkistus 116
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta parannettaisiin maatilojen ja 
maaseudun yritysten taloudellista tilannetta 
ja ympäristötehokkuutta, tehostettaisiin 
maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
sektorin ja jalostussektorin toimintaa, 
saataisiin aikaan maatalouden kehittämisen 
edellyttämä infrastruktuuri ja tuettaisiin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavia tuottamattomia investointeja, 
tukea olisi myönnettävä näiden tavoitteiden 
saavuttamista edistäville fyysisille 
investoinneille. Ohjelmakaudella 2007–
2013 eri toiminta-aloilla toteutettiin 
monenlaisia toimenpiteitä. 
Yksinkertaisuuden vuoksi ja jotta 
tuensaajat pystyisivät suunnittelemaan ja 
toteuttamaan yhdennettyjä hankkeita, joilla 
on suurempi lisäarvo, yhden toimenpiteen 
olisi katettava kaikenlaiset fyysiset 
investoinnit. Tuen kohdentamisen 
parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä SWOT-analyysin (vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) 
tulosten perusteella raja, jota sovelletaan 
maatiloihin, jotka voivat saada 
investointitukea niiden elinkelpoisuuden 
tukemiseksi.

(19) Jotta parannettaisiin maatilojen ja 
maaseudun yritysten taloudellista tilannetta 
ja ympäristötehokkuutta, tehostettaisiin 
maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
sektorin ja jalostussektorin toimintaa, 
saataisiin aikaan maatalouden kehittämisen 
edellyttämä infrastruktuuri ja tuettaisiin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavia tuottamattomia investointeja, 
tukea olisi myönnettävä näiden tavoitteiden 
saavuttamista edistäville fyysisille 
investoinneille. Ohjelmakaudella 
2007-2013 eri toiminta-aloilla toteutettiin 
monenlaisia toimenpiteitä. 
Yksinkertaisuuden vuoksi ja jotta 
tuensaajat pystyisivät suunnittelemaan ja 
toteuttamaan yhdennettyjä hankkeita, joilla 
on suurempi lisäarvo, yhden toimenpiteen 
olisi katettava kaikenlaiset fyysiset 
investoinnit. Jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä ja perusteltava raja, jota 
sovelletaan maatiloihin, jotka voivat saada 
investointitukea niiden elinkelpoisuuden 
tukemiseksi.

Or. pt

Tarkistus 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta parannettaisiin maatilojen ja 
maaseudun yritysten taloudellista tilannetta 
ja ympäristötehokkuutta, tehostettaisiin 
maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
sektorin ja jalostussektorin toimintaa, 

(19) Jotta parannettaisiin maatilojen ja 
maaseudun yritysten taloudellista tilannetta 
ja ympäristötehokkuutta, tehostettaisiin 
maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
sektorin ja jalostussektorin toimintaa, 
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saataisiin aikaan maatalouden kehittämisen 
edellyttämä infrastruktuuri ja tuettaisiin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavia tuottamattomia investointeja, 
tukea olisi myönnettävä näiden tavoitteiden 
saavuttamista edistäville fyysisille 
investoinneille. Ohjelmakaudella 2007–
2013 eri toiminta-aloilla toteutettiin 
monenlaisia toimenpiteitä. 
Yksinkertaisuuden vuoksi ja jotta 
tuensaajat pystyisivät suunnittelemaan ja 
toteuttamaan yhdennettyjä hankkeita, joilla 
on suurempi lisäarvo, yhden toimenpiteen 
olisi katettava kaikenlaiset fyysiset 
investoinnit. Tuen kohdentamisen 
parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä SWOT-analyysin (vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) 
tulosten perusteella raja, jota sovelletaan 
maatiloihin, jotka voivat saada 
investointitukea niiden elinkelpoisuuden 
tukemiseksi.

saataisiin aikaan maatalouden kehittämisen 
edellyttämä infrastruktuuri ja tuettaisiin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavia tuottamattomia investointeja, 
tukea olisi myönnettävä näiden tavoitteiden 
saavuttamista edistäville fyysisille 
investoinneille mukaan lukien biologisen 
torjunnan, esimerkiksi luontaisten 
vihollisten ja luonnollisten 
kasvinvahvistajien, käyttö tuholaisten ja 
tuholaisten vaikutusten vähentämiseksi ja 
hillitsemiseksi, jos kyseiset toimet tulevat 
vuositasolla kalliimmiksi kuin niiden 
kemialliset vastineet. Ohjelmakaudella 
2007–2013 eri toiminta-aloilla toteutettiin 
monenlaisia toimenpiteitä. 
Yksinkertaisuuden vuoksi ja jotta 
tuensaajat pystyisivät suunnittelemaan ja 
toteuttamaan yhdennettyjä hankkeita, joilla 
on suurempi lisäarvo, yhden toimenpiteen 
olisi katettava kaikenlaiset fyysiset 
investoinnit. Tuen kohdentamisen 
parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä SWOT-analyysin (vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) 
tulosten perusteella raja, jota sovelletaan 
maatiloihin, jotka voivat saada 
investointitukea niiden elinkelpoisuuden 
tukemiseksi.

Or. en

Perustelu

Biologisen torjunnan tukeminen on jo ympäristötoimiin sisältyvä tukikelpoinen meno. koska 
se mainitaan erikseen tuottavuutta lisäävänä tekijänä eurooppalaisessa 
innovaatiokumppanuudessa, joten on aika lisätä kemiallisille menetelmille vaihtoehtoisten 
menetelmien ja tuotteiden näkyvyyttä.

Tarkistus 118
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta parannettaisiin maatilojen ja 
maaseudun yritysten taloudellista tilannetta 
ja ympäristötehokkuutta, tehostettaisiin 
maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
sektorin ja jalostussektorin toimintaa, 
saataisiin aikaan maatalouden kehittämisen 
edellyttämä infrastruktuuri ja tuettaisiin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavia tuottamattomia investointeja, 
tukea olisi myönnettävä näiden tavoitteiden 
saavuttamista edistäville fyysisille 
investoinneille. Ohjelmakaudella 2007–
2013 eri toiminta-aloilla toteutettiin 
monenlaisia toimenpiteitä. 
Yksinkertaisuuden vuoksi ja jotta 
tuensaajat pystyisivät suunnittelemaan ja 
toteuttamaan yhdennettyjä hankkeita, joilla 
on suurempi lisäarvo, yhden toimenpiteen 
olisi katettava kaikenlaiset fyysiset 
investoinnit. Tuen kohdentamisen 
parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä SWOT-analyysin (vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) 
tulosten perusteella raja, jota sovelletaan 
maatiloihin, jotka voivat saada 
investointitukea niiden elinkelpoisuuden 
tukemiseksi.

(19) Jotta parannettaisiin maatilojen ja 
maaseudun yritysten taloudellista tilannetta 
ja ympäristötehokkuutta, tehostettaisiin 
maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
sektorin ja jalostussektorin toimintaa, 
saataisiin aikaan maatalouden kehittämisen 
edellyttämä infrastruktuuri ja tuettaisiin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavia tuottavia ja tuottamattomia 
investointeja, tukea olisi myönnettävä 
näiden tavoitteiden saavuttamista 
edistäville fyysisille investoinneille. 
Ohjelmakaudella 2007–2013 eri toiminta-
aloilla toteutettiin monenlaisia 
toimenpiteitä. Yksinkertaisuuden vuoksi ja 
jotta tuensaajat pystyisivät suunnittelemaan 
ja toteuttamaan yhdennettyjä hankkeita, 
joilla on suurempi lisäarvo, yhden 
toimenpiteen olisi katettava kaikenlaiset 
fyysiset investoinnit. Tuen kohdentamisen 
parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä SWOT-analyysin (vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) 
tulosten perusteella raja, jota sovelletaan 
maatiloihin, jotka voivat saada 
investointitukea niiden elinkelpoisuuden 
tukemiseksi.

Or. de

Tarkistus 119
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta parannettaisiin maatilojen ja 
maaseudun yritysten taloudellista tilannetta 
ja ympäristötehokkuutta, tehostettaisiin 
maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
sektorin ja jalostussektorin toimintaa, 

(19) Jotta parannettaisiin maatilojen, 
metsätalouden ja maaseudun yritysten 
taloudellista tilannetta ja 
ympäristötehokkuutta, tehostettaisiin 
maataloustuotteiden kaupan pitämisen 



AM\903101FI.doc 47/172 PE489.640v01-00

FI

saataisiin aikaan maatalouden kehittämisen 
edellyttämä infrastruktuuri ja tuettaisiin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavia tuottamattomia investointeja, 
tukea olisi myönnettävä näiden tavoitteiden 
saavuttamista edistäville fyysisille 
investoinneille. Ohjelmakaudella 2007–
2013 eri toiminta-aloilla toteutettiin 
monenlaisia toimenpiteitä. 
Yksinkertaisuuden vuoksi ja jotta 
tuensaajat pystyisivät suunnittelemaan ja 
toteuttamaan yhdennettyjä hankkeita, joilla 
on suurempi lisäarvo, yhden toimenpiteen 
olisi katettava kaikenlaiset fyysiset 
investoinnit. Tuen kohdentamisen 
parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä SWOT-analyysin (vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) 
tulosten perusteella raja, jota sovelletaan 
maatiloihin, jotka voivat saada 
investointitukea niiden elinkelpoisuuden 
tukemiseksi.

sektorin ja jalostussektorin toimintaa,
saataisiin aikaan maatalouden kehittämisen 
edellyttämä infrastruktuuri ja tuettaisiin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavia tuottamattomia investointeja, 
tukea olisi myönnettävä näiden tavoitteiden 
saavuttamista edistäville fyysisille 
investoinneille. Ohjelmakaudella 
2007-2013 eri toiminta-aloilla toteutettiin 
monenlaisia toimenpiteitä. 
Yksinkertaisuuden vuoksi ja jotta 
tuensaajat pystyisivät suunnittelemaan ja 
toteuttamaan yhdennettyjä hankkeita, joilla 
on suurempi lisäarvo, yhden toimenpiteen
olisi katettava kaikenlaiset fyysiset 
investoinnit. Tuen kohdentamisen 
parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä SWOT-analyysin (vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) 
tulosten perusteella raja, jota sovelletaan 
maatiloihin, jotka voivat saada 
investointitukea niiden elinkelpoisuuden 
tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Luonnonkatastrofit vahingoittavat 
maataloussektorin tuotantokykyä muita 
sektoreita enemmän. Tilojen 
säilyttämiseksi elinkelpoisina ja 
kilpailukykyisinä tällaisessa tilanteessa 
olisi myönnettävä tukea, jolla viljelijöitä 
autetaan palauttamaan katastrofien 
vahingoittamat maatalouden 
tuotantomahdollisuudet. Jäsenvaltioiden 
olisi myös varmistettava, ettei unionin 
(erityisesti riskienhallintaa koskevan 
toimenpiteen), kansallisten ja yksityisten 

Poistetaan.
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korvausjärjestelmien yhdistämisestä 
aiheudu liian suuria vahingonkorvauksia. 
Maaseuturahaston 
talousarviomäärärahojen tehokkaan ja 
vaikuttavan käytön varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän toimenpiteen mukaisesti 
tukikelpoisten kustannusten 
määrittelemistä.

Or. en

Tarkistus 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien pk-
yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien toiminta-alojen,
maa- ja metsätalouden alalla toimivien
uusien liikeyritysten tai maatalouden 
ulkopuoliseen toimintaan ja sosiaaliseen 
maatalouteen tehtävien uusien 
investointien muodossa. Tila- ja 
yritystoiminnan kehittämistä koskevalla 
toimenpiteellä olisi helpotettava nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamista ja 
tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien 
pk-yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
maa- ja metsätalouden alalla toimivien 
pienyritysten kehittämistä. Tämän 
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esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

Or. de

Tarkistus 122
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien pk-
yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kestävyys edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien 
pk-yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
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pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

Or. fr

Perustelu

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 123
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
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uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien pk-
yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien 
pk-yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi voidaan maksaa tukea 
viljelijöille, jotka sitoutuvat siirtämään 
koko tilansa ja vastaavat tukioikeudet 
toiselle viljelijälle, joka ei osallistu 
mainittuun järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 124
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
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toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien pk-
yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien 
pk-yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi voidaan maksaa tukea 
viljelijöille, jotka sitoutuvat siirtämään 
koko tilansa ja vastaavat tukioikeudet 
toiselle viljelijälle, joka ei osallistu 
mainittuun järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja (21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
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kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien pk-
yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen. Osana tätä 
toimenpidettä olisi myös autettava 
viljelijöitä ja heidän perheitään 
laajentamaan taloudellista toimintaa
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien 
pk-yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi kannustettava 
käynnistämään yritystoimintaa, joka 
usein laiminlyödään maaseutualueilla, 
jotta tarjotaan nuorille ja etenkin naisille 
kannustimia olla muuttamatta muualle. 
Olisi myös kannustettava taloudellisesti 
elinkelpoisiksi arvioitujen pientilojen 
kehittämistä. Tämän toimenpiteen 
mukaisesti tuetun uuden taloudellisen 
toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

Or. de
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Tarkistus 126
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien pk-
yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös 
kannustettava taloudellisesti elinkelpoisiksi 
arvioitujen pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden ja maataloudessa 
työskentelevien naisten toiminnan 
aloittamista ja tilojen rakenteellista 
mukauttamista toiminnan aloittamisen 
jälkeen, taloudellisen toiminnan 
laajentamista maatalouden ulkopuolelle 
sekä maaseutualueilla uusilla, 
maatalouden ulkopuolella yritystoimintaa 
harjoittavien pk-yritysten perustamista ja 
kehittämistä. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

Or. es
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Perustelu

Kyseisille liiketoimintamalleille ei ole syytä asettaa rajoituksia.

Tarkistus 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien pk-
yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden ja maataloudessa 
työskentelevien naisten toiminnan 
aloittamista ja tilojen rakenteellista 
mukauttamista toiminnan aloittamisen 
jälkeen, taloudellisen toiminnan 
laajentamista maatalouden ulkopuolelle 
sekä maatalouden ulkopuolella toimivien 
pk-yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 



PE489.640v01-00 56/172 AM\903101FI.doc

FI

säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

Or. it

Tarkistus 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien pk-
yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien 
pk-yritysten, mukaan lukien 
pienimuotoiset teurastamot, perustamista 
ja kehittämistä maaseutualueilla. Olisi 
myös kannustettava taloudellisesti 
elinkelpoisiksi arvioitujen pientilojen 
kehittämistä. Tämän toimenpiteen 
mukaisesti tuetun uuden taloudellisen 
toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
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tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien pk-
yritysten perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden ja 
oppisopimusharjoittelunsa suorittaneiden 
toiminnan aloittamista ja tilojen 
rakenteellista mukauttamista toiminnan 
aloittamisen jälkeen, taloudellisen 
toiminnan laajentamista maatalouden 
ulkopuolelle sekä maatalouden 
ulkopuolella toimivien pk-yritysten 
perustamista ja kehittämistä 
maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
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vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista 
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja 
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Pk-yritykset muodostavat maaseudun 
elinkeinoelämän selkärangan EU:ssa. 
Tilatoiminnan ja maatalouden 
ulkopuolisen yritystoiminnan
kehittämisellä olisi pyrittävä edistämään 
työllisyyttä ja perustamaan laadukkaita 
työpaikkoja maaseutualueille, säilyttämään 
jo olemassa olevia työpaikkoja, 
vähentämään työllisyyden kausivaihteluita, 
kehittämään muita sektoreita maatalouden 
sekä maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden jalostuksen ulkopuolella
ja parantamaan samalla liiketoiminnan 
yhdentymistä ja paikallisia sektorien 
välisiä yhteyksiä. Olisi kannustettava 
hankkeita, joissa yhdistetään 
samanaikaisesti maatalous, 
maaseutumatkailu kannustamalla kestävää 
ja vastuullista matkailua maaseutualueilla 
sekä kulttuuri- ja luonnonperintö, ja 
uusiutuvaan energiaan tehtäviä 
investointeja.

(22) Pk-yritykset muodostavat maaseudun 
elinkeinoelämän selkärangan EU:ssa. 
Tilatoiminnan ja maatalouden 
ulkopuolisten pienten yritysten
kehittämisellä olisi pyrittävä edistämään 
työllisyyttä ja perustamaan laadukkaita 
työpaikkoja maaseutualueille, säilyttämään 
jo olemassa olevia työpaikkoja, 
vähentämään työllisyyden kausivaihteluita, 
kehittämään verkostoja maatalouden 
ulkopuolisten sektorien sekä 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
jalostuksen välillä ja parantamaan samalla 
liiketoiminnan yhdentymistä ja paikallisia 
sektorien välisiä yhteyksiä. Olisi 
kannustettava hankkeita, joissa yhdistetään 
samanaikaisesti maatalous, 
maaseutumatkailu kannustamalla kestävää 
ja vastuullista matkailua maaseutualueilla 
sekä kulttuuri- ja luonnonperintö, ja 
uusiutuvaan energiaan tehtäviä 
investointeja.
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Or. de

Tarkistus 131
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Pk-yritykset muodostavat maaseudun 
elinkeinoelämän selkärangan EU:ssa. 
Tilatoiminnan ja maatalouden ulkopuolisen 
yritystoiminnan kehittämisellä olisi 
pyrittävä edistämään työllisyyttä ja 
perustamaan laadukkaita työpaikkoja 
maaseutualueille, säilyttämään jo olemassa 
olevia työpaikkoja, vähentämään 
työllisyyden kausivaihteluita, kehittämään 
muita sektoreita maatalouden sekä 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
jalostuksen ulkopuolella ja parantamaan 
samalla liiketoiminnan yhdentymistä ja 
paikallisia sektorien välisiä yhteyksiä. Olisi 
kannustettava hankkeita, joissa yhdistetään 
samanaikaisesti maatalous, 
maaseutumatkailu kannustamalla kestävää 
ja vastuullista matkailua maaseutualueilla 
sekä kulttuuri- ja luonnonperintö, ja 
uusiutuvaan energiaan tehtäviä 
investointeja.

(22) Pk-yritykset muodostavat maaseudun 
elinkeinoelämän selkärangan EU:ssa. 
Tilatoiminnan ja maatalouden ulkopuolisen 
yritystoiminnan kehittämisellä olisi 
pyrittävä edistämään työllisyyttä ja 
perustamaan laadukkaita työpaikkoja 
maaseutualueille, säilyttämään jo olemassa 
olevia työpaikkoja, vähentämään 
työllisyyden kausivaihteluita, kehittämään 
muita sektoreita maatalouden sekä 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
jalostuksen ulkopuolella ja parantamaan 
samalla liiketoiminnan yhdentymistä ja 
paikallisia sektorien välisiä yhteyksiä. Olisi 
kannustettava hankkeita, joissa yhdistetään 
samanaikaisesti maatalous, 
maaseutumatkailu kannustamalla kestävää 
ja vastuullista matkailua maaseutualueilla 
sekä kulttuuri- ja luonnonperintö, ja 
uusiutuvaan energiaan tehtäviä 
investointeja. Tässä yhteydessä olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
että edistetään naisten mahdollisuuksia 
saada näiden aloitteiden kautta 
mahdollisesti syntyviä työpaikkoja ja 
luodaan erityisiä tukimuotoja 
maaseutualueiden naisten koulutusta ja 
yrittäjyyttä varten.

Or. es

Perustelu

Eri tutkimukset osoittavat, että naisten työmahdollisuudet ovat ratkaiseva tekijä väestön 
pitämiseksi ja taloudellisen toiminnan ylläpitämiseksi maaseutualueilla.
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Tarkistus 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Jäsenvaltiot osoittavat vähintään 
viisi prosenttia maaseudun 
kehittämisohjelman yhteisrahoitetusta 
kokonaistalousarviosta nuoria viljelijöitä 
koskevaan ohjelmaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan maatalousalan ikäkriisin vuoksi on tärkeää, että jäsenvaltiot lisäävät nuorille 
viljelijöille ohjattavaa tukea uudella ohjelmointikaudella.

Tarkistus 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Maaseuturahaston 
talousarviomäärärahojen tehokkaan ja 
vaikuttavan käytön varmistamiseksi, 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi ja 
syrjinnän estämiseksi tuensaajien kesken 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
edellytyksiä, joiden mukaan 
oikeushenkilöä voidaan pitää nuorena 
viljelijänä, ammatillisen pätevyyden 
hankkimiseen sovellettavan lisäajan 
vahvistamista, liiketoimintasuunnitelman 

(23) Maaseuturahaston 
talousarviomäärärahojen tehokkaan ja 
vaikuttavan käytön varmistamiseksi, 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi ja 
syrjinnän estämiseksi tuensaajien kesken 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
edellytyksiä, joiden mukaan 
oikeushenkilöä voidaan pitää nuorena 
viljelijänä, ammatillisen pätevyyden 
hankkimiseen sovellettavan lisäajan 
vahvistamista, liiketoimintasuunnitelman
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vähimmäissisältöä sekä perusteita, joita 
jäsenvaltioiden on käytettävä pientiloja 
määritellessään ja vahvistaessaan nuoria 
viljelijöitä tai pientilojen kehittämistä 
koskevan tuen mukaisen tukitoimen 
tukikelpoisuutta määritettäessä 
sovellettavia ylä- ja alarajoja.

vähimmäissisältöä sekä perusteita, joita 
jäsenvaltioiden on käytettävä pientiloja 
määritellessään ja vahvistaessaan nuoria 
viljelijöitä tai pientilojen kehittämistä 
koskevan tuen mukaisen tukitoimen 
tukikelpoisuutta määritettäessä 
sovellettavia ylä- ja alarajoja.
Jäsenvaltioiden olisi jatkettava 
ohjelmakaudella 2007–2013 toteutettuja 
erityistoimia nuorten viljelijöiden 
toiminnan tukemiseksi, jotta he saavat 
ammattiaseman ja voivat perustaa uusia 
tiloja ja yrityksiä, ja käytettävä vähintään 
viisi prosenttia kuhunkin maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
nuorten viljelijöiden tukemiseen.

Or. de

Tarkistus 134
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten peruspalvelujen kehittäminen 
maaseutualueilla, vapaa-aika ja kulttuuri 
mukaan luettuina, kylien kunnostus sekä 
kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kunnostamiseen ja 
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
olennainen osa toimintaa, jolla pyritään 
hyödyntämään kasvupotentiaalia ja 
edistämään maaseutualueiden kestävyyttä. 
Sen vuoksi olisi myönnettävä tukea 
tällaisille tukitoimille, mukaan luettuna 
tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä 
nopean ja ultranopean laajakaistan 
kehittäminen. Näiden tavoitteiden 
mukaisesti olisi kannustettava sellaisten 

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten peruspalvelujen kehittäminen 
maaseutualueilla, vapaa-aika ja kulttuuri 
mukaan luettuina, kylien kunnostus sekä 
kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kunnostamiseen ja 
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
olennainen osa toimintaa, jolla pyritään 
hyödyntämään kasvupotentiaalia ja 
edistämään maaseutualueiden kestävyyttä. 
Sen vuoksi olisi myönnettävä tukea 
tällaisille tukitoimille, mukaan luettuna 
tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä 
nopean ja ultranopean laajakaistan 
kehittäminen. Tällaista tukea 
myönnettäessä olisi painotettava 
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palvelujen ja infrastruktuurien 
kehittämistä, jotka edistävät sosiaalista 
osallisuutta ja kääntävät maaseudun 
sosiaaliseen ja taloudelliseen taantumiseen 
sekä väestökatoon johtavat suuntaukset. 
Tällaisen tuen tehokkuuden 
maksimoimiseksi tukitoimet olisi 
toteutettava kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
mukaisesti, jos tällainen yhden tai 
useamman maaseutukunnan laatima 
suunnitelma on olemassa. Jotta 
varmistettaisiin yhdenmukaisuus unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tukikelpoisten uusiutuvan energian 
infrastruktuurityyppien määrittelemistä.

paikallisyhteisöjen omistajuuden 
periaatetta siten, että investoinnit 
keskitetään paikallisyhteisöjä edustavien 
erilaisten demokraattisesti valittujen 
elinten luomiin ja hallinnoimiin 
hankkeisiin. Näiden tavoitteiden 
mukaisesti olisi kannustettava sellaisten 
palvelujen ja infrastruktuurien 
kehittämistä, jotka edistävät sosiaalista 
osallisuutta ja kääntävät maaseudun 
sosiaaliseen ja taloudelliseen taantumiseen 
sekä väestökatoon johtavat suuntaukset. 
Tällaisen tuen tehokkuuden 
maksimoimiseksi tukitoimet olisi 
toteutettava kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
mukaisesti, jos tällainen yhden tai
useamman maaseutukunnan laatima 
suunnitelma on olemassa. Jotta 
varmistettaisiin yhdenmukaisuus unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tukikelpoisten uusiutuvan energian 
infrastruktuurityyppien määrittelemistä.

Or. en

Tarkistus 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten peruspalvelujen kehittäminen 
maaseutualueilla, vapaa-aika ja kulttuuri 
mukaan luettuina, kylien kunnostus sekä 
kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kunnostamiseen ja 
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
olennainen osa toimintaa, jolla pyritään 

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten perus- ja sosiaalipalvelujen
kehittäminen maaseutualueilla, vapaa-aika 
ja kulttuuri mukaan luettuina, kylien 
kunnostus sekä kylien ja 
maaseutumaiseman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kunnostamiseen ja 
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
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hyödyntämään kasvupotentiaalia ja 
edistämään maaseutualueiden kestävyyttä. 
Sen vuoksi olisi myönnettävä tukea 
tällaisille tukitoimille, mukaan luettuna 
tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä 
nopean ja ultranopean laajakaistan 
kehittäminen. Näiden tavoitteiden 
mukaisesti olisi kannustettava sellaisten 
palvelujen ja infrastruktuurien 
kehittämistä, jotka edistävät sosiaalista 
osallisuutta ja kääntävät maaseudun 
sosiaaliseen ja taloudelliseen taantumiseen 
sekä väestökatoon johtavat suuntaukset. 
Tällaisen tuen tehokkuuden 
maksimoimiseksi tukitoimet olisi 
toteutettava kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
mukaisesti, jos tällainen yhden tai 
useamman maaseutukunnan laatima 
suunnitelma on olemassa. Jotta 
varmistettaisiin yhdenmukaisuus unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tukikelpoisten uusiutuvan energian 
infrastruktuurityyppien määrittelemistä.

olennainen osa toimintaa, jolla pyritään 
hyödyntämään kasvupotentiaalia ja 
edistämään maaseutualueiden kestävyyttä. 
Sen vuoksi olisi myönnettävä tukea 
tällaisille tukitoimille, mukaan luettuna 
tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä 
nopean ja ultranopean laajakaistan 
kehittäminen. Näiden tavoitteiden 
mukaisesti olisi kannustettava sellaisten 
palvelujen ja infrastruktuurien 
kehittämistä, jotka edistävät sosiaalista 
osallisuutta ja kääntävät maaseudun 
sosiaaliseen ja taloudelliseen taantumiseen 
sekä väestökatoon johtavat suuntaukset. 
Tässä yhteydessä olisi painotettava 
etenkin nuorten naisten maaltamuuton 
torjumista hyödyntämällä 20 artiklassa 
tarkoitettua tukea ja tarjoamalla heille 
mahdollisuuksia ja siten syy olla 
muuttamatta muualle. Tällaisen tuen 
tehokkuuden maksimoimiseksi tukitoimet 
olisi toteutettava kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
mukaisesti, jos tällainen yhden tai 
useamman maaseutukunnan laatima 
suunnitelma on olemassa. Jotta 
varmistettaisiin yhdenmukaisuus unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tukikelpoisten uusiutuvan energian 
infrastruktuurityyppien määrittelemistä.

Or. de

Tarkistus 136
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten peruspalvelujen kehittäminen 
maaseutualueilla, vapaa-aika ja kulttuuri 
mukaan luettuina, kylien kunnostus sekä 
kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kunnostamiseen ja 
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
olennainen osa toimintaa, jolla pyritään 
hyödyntämään kasvupotentiaalia ja 
edistämään maaseutualueiden kestävyyttä. 
Sen vuoksi olisi myönnettävä tukea 
tällaisille tukitoimille, mukaan luettuna 
tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä 
nopean ja ultranopean laajakaistan 
kehittäminen. Näiden tavoitteiden 
mukaisesti olisi kannustettava sellaisten 
palvelujen ja infrastruktuurien 
kehittämistä, jotka edistävät sosiaalista 
osallisuutta ja kääntävät maaseudun 
sosiaaliseen ja taloudelliseen taantumiseen 
sekä väestökatoon johtavat suuntaukset. 
Tällaisen tuen tehokkuuden 
maksimoimiseksi tukitoimet olisi 
toteutettava kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
mukaisesti, jos tällainen yhden tai 
useamman maaseutukunnan laatima 
suunnitelma on olemassa. Jotta 
varmistettaisiin yhdenmukaisuus unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tukikelpoisten uusiutuvan energian 
infrastruktuurityyppien määrittelemistä.

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten peruspalvelujen kehittäminen 
maaseutualueilla, vapaa-aika ja kulttuuri 
mukaan luettuina, kylien kunnostus sekä 
kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kunnostamiseen ja 
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
olennainen osa toimintaa, jolla pyritään 
hyödyntämään kasvupotentiaalia ja 
edistämään maaseutualueiden kestävyyttä. 
Sen vuoksi olisi myönnettävä tukea 
tällaisille tukitoimille, mukaan luettuna 
tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä 
nopean ja ultranopean laajakaistan 
kehittäminen. Näiden tavoitteiden 
mukaisesti olisi kannustettava sellaisten 
palvelujen ja infrastruktuurien 
kehittämistä, jotka edistävät sosiaalista 
osallisuutta, poistavat maaseutualueiden 
naisten taloudellista ja työhön liittyvää 
syrjintää ja kääntävät maaseudun 
sosiaaliseen ja taloudelliseen taantumiseen 
sekä väestökatoon johtavat suuntaukset. 
Tällaisen tuen tehokkuuden 
maksimoimiseksi tukitoimet olisi 
toteutettava kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
mukaisesti, jos tällainen yhden tai 
useamman maaseutukunnan laatima
suunnitelma on olemassa. Jotta 
varmistettaisiin yhdenmukaisuus unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tukikelpoisten uusiutuvan energian 
infrastruktuurityyppien määrittelemistä.

Or. es
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Tarkistus 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten peruspalvelujen kehittäminen 
maaseutualueilla, vapaa-aika ja kulttuuri 
mukaan luettuina, kylien kunnostus sekä 
kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kunnostamiseen ja 
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
olennainen osa toimintaa, jolla pyritään 
hyödyntämään kasvupotentiaalia ja 
edistämään maaseutualueiden kestävyyttä. 
Sen vuoksi olisi myönnettävä tukea 
tällaisille tukitoimille, mukaan luettuna 
tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä 
nopean ja ultranopean laajakaistan 
kehittäminen. Näiden tavoitteiden 
mukaisesti olisi kannustettava sellaisten 
palvelujen ja infrastruktuurien 
kehittämistä, jotka edistävät sosiaalista 
osallisuutta ja kääntävät maaseudun 
sosiaaliseen ja taloudelliseen taantumiseen 
sekä väestökatoon johtavat suuntaukset. 
Tällaisen tuen tehokkuuden 
maksimoimiseksi tukitoimet olisi 
toteutettava kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
mukaisesti, jos tällainen yhden tai 
useamman maaseutukunnan laatima 
suunnitelma on olemassa. Jotta 
varmistettaisiin yhdenmukaisuus unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tukikelpoisten uusiutuvan energian 
infrastruktuurityyppien määrittelemistä.

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten peruspalvelujen kehittäminen 
maaseutualueilla, vapaa-aika ja kulttuuri 
mukaan luettuina, kylien kunnostus sekä 
kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kunnostamiseen ja
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
olennainen osa toimintaa, jolla pyritään 
hyödyntämään kasvupotentiaalia ja 
edistämään maaseutualueiden kestävyyttä 
ja resurssitehokkuutta sekä alueellista 
kierrätystaloutta. Sen vuoksi olisi 
myönnettävä tukea tällaisille tukitoimille, 
mukaan luettuna tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä 
nopean ja ultranopean laajakaistan 
kehittäminen. Näiden tavoitteiden 
mukaisesti olisi kannustettava sellaisten 
palvelujen ja infrastruktuurien 
kehittämistä, jotka edistävät sosiaalista 
osallisuutta ja kääntävät maaseudun 
sosiaaliseen ja taloudelliseen taantumiseen 
sekä väestökatoon johtavat suuntaukset. 
Tällaisen tuen tehokkuuden 
maksimoimiseksi tukitoimet olisi 
toteutettava kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
mukaisesti, jos tällainen yhden tai 
useamman maaseutukunnan laatima 
suunnitelma on olemassa. Jotta 
varmistettaisiin yhdenmukaisuus unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tukikelpoisten uusiutuvan energian 
infrastruktuurityyppien määrittelemistä.
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Or. de

Tarkistus 138
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten peruspalvelujen kehittäminen 
maaseutualueilla, vapaa-aika ja kulttuuri 
mukaan luettuina, kylien kunnostus sekä 
kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kunnostamiseen ja 
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
olennainen osa toimintaa, jolla pyritään 
hyödyntämään kasvupotentiaalia ja 
edistämään maaseutualueiden kestävyyttä. 
Sen vuoksi olisi myönnettävä tukea 
tällaisille tukitoimille, mukaan luettuna 
tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä 
nopean ja ultranopean laajakaistan 
kehittäminen. Näiden tavoitteiden 
mukaisesti olisi kannustettava sellaisten 
palvelujen ja infrastruktuurien 
kehittämistä, jotka edistävät sosiaalista 
osallisuutta ja kääntävät maaseudun 
sosiaaliseen ja taloudelliseen taantumiseen 
sekä väestökatoon johtavat suuntaukset. 
Tällaisen tuen tehokkuuden 
maksimoimiseksi tukitoimet olisi 
toteutettava kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
mukaisesti, jos tällainen yhden tai 
useamman maaseutukunnan laatima 
suunnitelma on olemassa. Jotta 
varmistettaisiin yhdenmukaisuus unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tukikelpoisten uusiutuvan energian 

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten peruspalvelujen kehittäminen 
maaseutualueilla, erityisesti esikoulujen, 
koulujen ja koulun ulkopuolisten 
laitosten tarjoama koulutus, 
paikalliskirjastot sekä virkistys- ja 
urheilukeskukset mukaan luettuina, 
kylien kunnostus sekä kylien ja 
maaseutumaiseman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kunnostamiseen ja 
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
olennainen osa toimintaa, jolla pyritään 
hyödyntämään kasvupotentiaalia ja 
edistämään maaseutualueiden kestävyyttä. 
Sen vuoksi olisi myönnettävä tukea 
tällaisille tukitoimille, mukaan luettuna 
tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä 
nopean ja ultranopean laajakaistan 
kehittäminen. Näiden tavoitteiden 
mukaisesti olisi kannustettava sellaisten 
palvelujen ja infrastruktuurien 
kehittämistä, jotka edistävät sosiaalista 
osallisuutta ja kääntävät maaseudun 
sosiaaliseen ja taloudelliseen taantumiseen 
sekä väestökatoon johtavat suuntaukset. 
Tällaisen tuen tehokkuuden 
maksimoimiseksi tukitoimet olisi 
toteutettava kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
mukaisesti, jos tällainen yhden tai 
useamman maaseutukunnan laatima 
suunnitelma on olemassa. Jotta 
varmistettaisiin yhdenmukaisuus unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa 
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infrastruktuurityyppien määrittelemistä. perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tukikelpoisten uusiutuvan energian 
infrastruktuurityyppien määrittelemistä.

Or. pl

Tarkistus 139
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten peruspalvelujen kehittäminen 
maaseutualueilla, vapaa-aika ja kulttuuri 
mukaan luettuina, kylien kunnostus sekä 
kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kunnostamiseen ja 
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
olennainen osa toimintaa, jolla pyritään 
hyödyntämään kasvupotentiaalia ja 
edistämään maaseutualueiden kestävyyttä. 
Sen vuoksi olisi myönnettävä tukea 
tällaisille tukitoimille, mukaan luettuna 
tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä 
nopean ja ultranopean laajakaistan 
kehittäminen. Näiden tavoitteiden 
mukaisesti olisi kannustettava sellaisten 
palvelujen ja infrastruktuurien 
kehittämistä, jotka edistävät sosiaalista 
osallisuutta ja kääntävät maaseudun 
sosiaaliseen ja taloudelliseen taantumiseen 
sekä väestökatoon johtavat suuntaukset. 
Tällaisen tuen tehokkuuden 
maksimoimiseksi tukitoimet olisi 
toteutettava kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
mukaisesti, jos tällainen yhden tai 
useamman maaseutukunnan laatima 
suunnitelma on olemassa. Jotta 
varmistettaisiin yhdenmukaisuus unionin 

(24) Paikallisen infrastruktuurin ja 
paikallisten peruspalvelujen kehittäminen 
maaseutualueilla, terveydenhuollon ja 
ennaltaehkäisyyn liittyvät järjestelyt,
vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, 
kylien kunnostus sekä kylien ja 
maaseutumaiseman kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kunnostamiseen ja 
parantamiseen tähtäävät toimet ovat 
olennainen osa toimintaa, jolla pyritään 
hyödyntämään kasvupotentiaalia ja 
edistämään maaseutualueiden kestävyyttä. 
Sen vuoksi olisi myönnettävä tukea 
tällaisille tukitoimille, mukaan luettuna 
tieto- ja viestintätekniikan 
käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä 
nopean ja ultranopean laajakaistan 
kehittäminen. Näiden tavoitteiden 
mukaisesti olisi kannustettava sellaisten 
palvelujen ja infrastruktuurien 
kehittämistä, jotka edistävät sosiaalista 
osallisuutta ja kääntävät maaseudun 
sosiaaliseen ja taloudelliseen taantumiseen 
sekä väestökatoon johtavat suuntaukset. 
Tällaisen tuen tehokkuuden 
maksimoimiseksi tukitoimet olisi 
toteutettava kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien, 
esimerkiksi terveydenhuollon ja 
ennaltaehkäisyyn liittyvien järjestelyjen 
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ilmastotavoitteiden kanssa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tukikelpoisten uusiutuvan energian 
infrastruktuurityyppien määrittelemistä.

kehittämisen, mukaisesti, jos tällainen 
yhden tai useamman maaseutukunnan 
laatima suunnitelma on olemassa. Jotta 
varmistettaisiin yhdenmukaisuus unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tukikelpoisten uusiutuvan energian 
infrastruktuurityyppien määrittelemistä.

Or. en

Tarkistus 140
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) On korostettava, että on tärkeää 
sisällyttää tavoitteeksi biotalous, jota olisi 
tuettava yhteisen maatalouspolitiikan 
maaseudun kehittämispolitiikan kautta. 
On kannustettava myöntämään enemmän 
tukea infrastruktuurin ja logististen 
valmiuksien luomiseen ja optimoimiseen 
biomassan ottamiseksi käyttöön 
ympäristöystävällisellä ja taloudellisesti 
kestävällä tavalla ja erityisesti 
maatalousjätteiden, tähteiden, 
lignoselluloosan ja muiden kuin 
ruokakasvien selluloosan ottamiseksi 
käyttöön. Näin ollen on ehdotettava 
erityistoimia, joilla tuetaan 
maatalousjätteiden kestävää 
käyttöönottoa ja hyödyntämistä 
jalostamalla niistä biopohjaisia tuotteita.

Or. en
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Tarkistus 141
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Maaseutualueiden biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja 
lisäämiseksi on tärkeää, että maaseudun 
kehittämisellä edistetään Natura 2000 
-verkoston asianmukaista 
täytäntöönpanoa ottamalla käyttöön 
erityisiä välineitä hallintokäytäntöjen 
laatimiseksi ja toteuttamalla hankkeita, 
erityinen infrastruktuuri (ei-tuotannolliset 
investoinnit) mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 142
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Metsätalous on olennainen osa 
maaseudun kehittämistä, ja kestävän ja 
ilmastoystävällisen maankäytön 
tukemiseen olisi sisällyttävä metsäalueiden 
kehittäminen ja metsien kestävä hoito. 
Ohjelmakaudella 2007–2013 moniin 
toimenpiteisiin sisältyi erityyppisiä tukia 
metsätalouden investointeja ja 
metsänhoitoa varten. Yksinkertaisuuden 
vuoksi ja jotta tuensaajat pystyisivät 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
yhdennettyjä hankkeita, joilla on 
suurempi lisäarvo, yhden toimenpiteen 
olisi katettava kaikenlainen tuki 
metsätalouden investointeja ja 
metsänhoitoa varten. Tämän toimenpiteen 
olisi katettava metsävarojen lisääminen ja 

(25) Metsätalous on olennainen osa 
maaseudun kehittämistä, ja kestävän ja 
ilmastoystävällisen maankäytön 
tukemiseen olisi sisällyttävä metsäalueiden 
kehittäminen ja metsien kestävä hoito. 
Ohjelmakaudella 2007–2013 moniin 
toimenpiteisiin sisältyi erityyppisiä tukia 
metsätalouden investointeja ja 
metsänhoitoa varten. Tuki ei saisi vääristää 
kilpailua eikä vaikuttaa markkinoihin, ja 
sen olisi oltava johdonmukaista 
ympäristötavoitteiden kanssa. Kaikilta 
sellaisilta metsiltä, jotka saavat rahoitusta 
maaseudun kehittämistä koskevista 
ohjelmista, olisi vaadittava 
metsänhoitosuunnitelma, johon on 
sisällytetty biologista monimuotoisuutta 
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parantaminen metsittämällä maata ja 
luomalla peltometsätalousjärjestelmiä, 
joissa laajaperäiset maa- ja 
metsätalousjärjestelmät yhdistyvät 
toisiinsa, metsäpalojen tai muiden 
luonnonkatastrofien vahingoittamien 
metsien kunnostaminen ja aiheelliset 
ehkäisevät toimenpiteet, investoinnit 
uusiin metsätalouden tekniikoihin sekä 
metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen metsänomistajien taloudellisen 
ja ympäristötehokkuuden parantamiseksi 
sekä tuottamattomat investoinnit, jotka 
parantavat ekosysteemien ja 
ilmastonmuutoksen kestävyyttä sekä 
metsäekosysteemien ympäristöarvoa Tuki 
ei saisi vääristää kilpailua eikä vaikuttaa 
markkinoihin. Sen vuoksi olisi asetettava 
rajoituksia, joita sovelletaan tuensaajien 
kokoon ja oikeudelliseen asemaan. 
Metsäpaloja ehkäisevien toimien on 
liityttävä alueisiin, jotka jäsenvaltiot ovat 
luokitelleet keskisuuren tai suuren 
metsäpaloriskin alueiksi. Kaikkien 
ehkäisevien toimien olisi sisällyttävä 
metsiensuojelusuunnitelmiin. Kun 
kyseessä on vahingoittuneen metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen, 
julkisen tiedeyhteisön on todettava 
virallisesti luonnonkatastrofin 
esiintyminen. Metsätoimenpiteitä olisi 
toteutettava niiden sitoumusten perusteella, 
joita unioni ja jäsenvaltiot ovat tehneet 
kansainvälisellä tasolla, ja niiden olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin välineisiin, joissa olisi otettava 
huomioon Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksissa tehdyt sitoumukset. 
Metsätoimenpiteiden olisi edistettävä 
unionin metsästrategian täytäntöönpanoa. 
Sen varmistamiseksi, että maatalousmaan 
metsitys vastaa ympäristöpolitiikan 
tavoitteita, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tiettyjen ympäristöä 

koskevia näkökohtia. Sen vuoksi olisi 
asetettava rajoituksia, joita sovelletaan 
tuensaajien kokoon ja oikeudelliseen 
asemaan. Metsäpaloja ehkäisevien toimien 
on liityttävä alueisiin, jotka jäsenvaltiot 
ovat luokitelleet keskisuuren tai suuren 
metsäpaloriskin alueiksi, ja toimien olisi 
mentävä teitä ja vesisäiliöitä pidemmälle 
ja sisällettävä myös nykyaikaistettuja 
perinteisiä käytäntöjä. Kaikkien 
ehkäisevien toimien olisi sisällyttävä 
pakollisina kaikkiin
metsänhoitosuunnitelmiin, ja ne olisi 
esitettävä niiden suojelua käsittelevässä 
luvussa. Kun kyseessä on vahingoittuneen 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksien 
palauttaminen, julkisen tiedeyhteisön on 
todettava virallisesti luonnonkatastrofin 
esiintyminen. Metsätoimenpiteitä olisi 
toteutettava niiden sitoumusten perusteella, 
joita unioni ja jäsenvaltiot ovat tehneet 
kansainvälisellä tasolla, ja niiden olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin välineisiin, joissa olisi otettava 
huomioon Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksissa tehdyt sitoumukset. 
Metsätoimenpiteille tarkoitetun tuen 
saamisen ehdoksi olisi asetettava, että 
noudatetaan hyviä 
metsänhoitokäytäntöjä. Sen 
varmistamiseksi, että maatalousmaan 
metsitys vastaa ympäristöpolitiikan 
tavoitteita, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tiettyjen ympäristöä 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
määrittelemistä. Tässä yhteydessä 
komission olisi varmistettava, että 
mahdolliset ensimmäiset metsitykset 
mukautetaan paikallisiin olosuhteisiin, ne 
soveltuvat ympäristöön sekä lisäävät 
biologista monimuotoisuutta, ja puiden 
istuttaminen puoliluontaisille niityille olisi 
kiellettävä.
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koskevien vähimmäisvaatimusten 
määrittelemistä.

Or. en

Tarkistus 143
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Metsätalous on olennainen osa 
maaseudun kehittämistä, ja kestävän ja 
ilmastoystävällisen maankäytön 
tukemiseen olisi sisällyttävä metsäalueiden 
kehittäminen ja metsien kestävä hoito. 
Ohjelmakaudella 2007–2013 moniin 
toimenpiteisiin sisältyi erityyppisiä tukia 
metsätalouden investointeja ja 
metsänhoitoa varten. Yksinkertaisuuden 
vuoksi ja jotta tuensaajat pystyisivät 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
yhdennettyjä hankkeita, joilla on suurempi 
lisäarvo, yhden toimenpiteen olisi katettava 
kaikenlainen tuki metsätalouden 
investointeja ja metsänhoitoa varten. 
Tämän toimenpiteen olisi katettava 
metsävarojen lisääminen ja parantaminen 
metsittämällä maata ja luomalla 
peltometsätalousjärjestelmiä, joissa 
laajaperäiset maa- ja 
metsätalousjärjestelmät yhdistyvät 
toisiinsa, metsäpalojen tai muiden 
luonnonkatastrofien vahingoittamien 
metsien kunnostaminen ja aiheelliset 
ehkäisevät toimenpiteet, investoinnit uusiin 
metsätalouden tekniikoihin sekä 
metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen metsänomistajien taloudellisen 
ja ympäristötehokkuuden parantamiseksi 
sekä tuottamattomat investoinnit, jotka 
parantavat ekosysteemien ja 
ilmastonmuutoksen kestävyyttä sekä 
metsäekosysteemien ympäristöarvoa Tuki 

(25) Metsätalous on olennainen osa 
maaseudun kehittämistä, ja kestävän ja 
ilmastoystävällisen maankäytön 
tukemiseen olisi sisällyttävä metsäalueiden 
kehittäminen ja metsien kestävä hoito. 
Ohjelmakaudella 2007–2013 moniin 
toimenpiteisiin sisältyi erityyppisiä tukia 
metsätalouden investointeja ja 
metsänhoitoa varten. Yksinkertaisuuden 
vuoksi ja jotta tuensaajat pystyisivät 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
yhdennettyjä hankkeita, joilla on suurempi 
lisäarvo, yhden toimenpiteen olisi katettava 
kaikenlainen tuki metsätalouden 
investointeja ja metsänhoitoa varten. 
Tämän toimenpiteen olisi katettava 
metsävarojen lisääminen ja parantaminen 
metsittämällä maata ja luomalla 
peltometsätalousjärjestelmiä, joissa 
laajaperäiset maa- ja 
metsätalousjärjestelmät yhdistyvät 
toisiinsa, metsäpalojen tai muiden 
luonnonkatastrofien vahingoittamien 
metsien kunnostaminen ja aiheelliset 
ehkäisevät toimenpiteet, investoinnit uusiin 
metsätalouden tekniikoihin sekä 
metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen metsänomistajien taloudellisen 
ja ympäristötehokkuuden parantamiseksi 
sekä tuottamattomat investoinnit, jotka 
parantavat ekosysteemien ja 
ilmastonmuutoksen kestävyyttä sekä 
metsäekosysteemien ympäristöarvoa Tuki 
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ei saisi vääristää kilpailua eikä vaikuttaa 
markkinoihin. Sen vuoksi olisi asetettava 
rajoituksia, joita sovelletaan tuensaajien 
kokoon ja oikeudelliseen asemaan. 
Metsäpaloja ehkäisevien toimien on 
liityttävä alueisiin, jotka jäsenvaltiot ovat 
luokitelleet keskisuuren tai suuren 
metsäpaloriskin alueiksi. Kaikkien 
ehkäisevien toimien olisi sisällyttävä 
metsiensuojelusuunnitelmiin. Kun kyseessä 
on vahingoittuneen metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen, 
julkisen tiedeyhteisön on todettava 
virallisesti luonnonkatastrofin 
esiintyminen. Metsätoimenpiteitä olisi 
toteutettava niiden sitoumusten perusteella, 
joita unioni ja jäsenvaltiot ovat tehneet 
kansainvälisellä tasolla, ja niiden olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin välineisiin, joissa olisi otettava 
huomioon Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksissa tehdyt sitoumukset. 
Metsätoimenpiteiden olisi edistettävä 
unionin metsästrategian täytäntöönpanoa. 
Sen varmistamiseksi, että maatalousmaan 
metsitys vastaa ympäristöpolitiikan 
tavoitteita, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tiettyjen ympäristöä 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
määrittelemistä.

ei saisi vääristää kilpailua eikä vaikuttaa 
markkinoihin. Sen vuoksi olisi asetettava 
rajoituksia, joita sovelletaan tuensaajien 
kokoon ja oikeudelliseen asemaan. Lisäksi 
tuki olisi rajattava toimintaan, jolla myös 
edistetään biologista monimuotoisuutta ja 
suojellaan ilmastoa. Kaikilta sellaisilta 
metsiltä, jotka saavat rahoitusta 
maaseudun kehittämistä koskevista 
ohjelmista, olisi vaadittava EU:n 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
strategian vaatimusten mukaisesti 
metsänhoitosuunnitelma, johon on 
sisällytetty biologista monimuotoisuutta 
koskevia näkökohtia, jotta voitaisiin 
parantaa tuntuvasti metsätaloudesta 
riippuvaisten tai sen vaikutuksille 
alttiiden lajien ja luontotyyppien suojelun 
tasoa. Metsäpaloja ehkäisevien toimien on 
liityttävä alueisiin, jotka jäsenvaltiot ovat 
luokitelleet keskisuuren tai suuren 
metsäpaloriskin alueiksi. Kaikkien 
ehkäisevien toimien olisi sisällyttävä 
metsiensuojelusuunnitelmiin. Kun kyseessä 
on vahingoittuneen metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen, 
julkisen tiedeyhteisön on todettava 
virallisesti luonnonkatastrofin 
esiintyminen. Metsätoimenpiteitä olisi 
toteutettava niiden sitoumusten perusteella, 
joita unioni ja jäsenvaltiot ovat tehneet 
kansainvälisellä tasolla, ja niiden olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin välineisiin, joissa olisi otettava 
huomioon Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksissa tehdyt sitoumukset. 
Metsätoimenpiteiden olisi edistettävä 
unionin metsästrategian täytäntöönpanoa. 
Kaiken metsiä koskeviin toimenpiteisiin 
myönnettävän tuen ehdoksi voidaan 
asettaa hyvien metsänhoitokäytäntöjen 
noudattaminen. Sen varmistamiseksi, että 
maatalousmaan metsitys vastaa 
ympäristöpolitiikan tavoitteita, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiettyjä säädösvallan siirron nojalla 
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annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat tiettyjen ympäristöä koskevien 
vähimmäisvaatimusten määrittelemistä.
Metsitys on sallittua vain silloin, kun 
käytetään paikallisiin olosuhteisiin 
mukautettuja kotimaisia puulajeja. 
Lisäksi metsitystä ei saa tehdä pysyvälle 
laitumelle eikä se saa haitata biologista 
monimuotoisuutta tai ympäristöä.
Bioenergian käyttöön ja tuotantoon 
myönnettävän tuen on täytettävä 
kestävyyttä koskevat kriteerit. Jos 
kiinteätä ja kaasumaista biomassaa 
koskevia oikeudellisesti sitovia kriteerejä 
ei ole vahvistettu EU:n tasolla, 
jäsenvaltioiden on sisällytettävä kiinteätä 
ja kaasumaista biomassaa koskevat 
kestävyyskriteerit maaseudun 
kehittämisohjelmiinsa.

Or. en

Tarkistus 144
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Metsätalous on olennainen osa 
maaseudun kehittämistä, ja kestävän ja 
ilmastoystävällisen maankäytön 
tukemiseen olisi sisällyttävä metsäalueiden 
kehittäminen ja metsien kestävä hoito. 
Ohjelmakaudella 2007–2013 moniin 
toimenpiteisiin sisältyi erityyppisiä tukia 
metsätalouden investointeja ja 
metsänhoitoa varten. Yksinkertaisuuden 
vuoksi ja jotta tuensaajat pystyisivät 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
yhdennettyjä hankkeita, joilla on suurempi 
lisäarvo, yhden toimenpiteen olisi katettava 
kaikenlainen tuki metsätalouden 
investointeja ja metsänhoitoa varten. 

(25) Metsätalous on olennainen osa 
maaseudun kehittämistä, ja kestävän ja 
ilmastoystävällisen maankäytön 
tukemiseen olisi sisällyttävä metsäalueiden 
kehittäminen ja metsien kestävä hoito. 
Kestävän metsätalouden tinkimätön 
täytäntöönpano, käyttämättömien metsä-
ja puuvarojen hyödyntäminen sekä 
puunkäytön lisääminen voivat edistää 
merkittävästi EU:n ilmastotavoitteiden ja 
Eurooppa 2020 -strategian laaja-alaisten 
tavoitteiden saavuttamista. 
Ohjelmakaudella 2007–2013 moniin 
toimenpiteisiin sisältyi erityyppisiä tukia 
metsätalouden investointeja ja 
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Tämän toimenpiteen olisi katettava 
metsävarojen lisääminen ja parantaminen 
metsittämällä maata ja luomalla 
peltometsätalousjärjestelmiä, joissa 
laajaperäiset maa- ja 
metsätalousjärjestelmät yhdistyvät 
toisiinsa, metsäpalojen tai muiden 
luonnonkatastrofien vahingoittamien 
metsien kunnostaminen ja aiheelliset 
ehkäisevät toimenpiteet, investoinnit uusiin 
metsätalouden tekniikoihin sekä 
metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen metsänomistajien taloudellisen 
ja ympäristötehokkuuden parantamiseksi 
sekä tuottamattomat investoinnit, jotka 
parantavat ekosysteemien ja 
ilmastonmuutoksen kestävyyttä sekä 
metsäekosysteemien ympäristöarvoa Tuki 
ei saisi vääristää kilpailua eikä vaikuttaa 
markkinoihin. Sen vuoksi olisi asetettava 
rajoituksia, joita sovelletaan tuensaajien 
kokoon ja oikeudelliseen asemaan. 
Metsäpaloja ehkäisevien toimien on 
liityttävä alueisiin, jotka jäsenvaltiot ovat 
luokitelleet keskisuuren tai suuren 
metsäpaloriskin alueiksi. Kaikkien 
ehkäisevien toimien olisi sisällyttävä 
metsiensuojelusuunnitelmiin. Kun kyseessä 
on vahingoittuneen metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen, 
julkisen tiedeyhteisön on todettava 
virallisesti luonnonkatastrofin 
esiintyminen. Metsätoimenpiteitä olisi 
toteutettava niiden sitoumusten perusteella, 
joita unioni ja jäsenvaltiot ovat tehneet 
kansainvälisellä tasolla, ja niiden olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin välineisiin, joissa olisi otettava 
huomioon Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksissa tehdyt sitoumukset. 
Metsätoimenpiteiden olisi edistettävä 
unionin metsästrategian täytäntöönpanoa. 
Sen varmistamiseksi, että maatalousmaan 
metsitys vastaa ympäristöpolitiikan 
tavoitteita, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 

metsänhoitoa varten.  Yksinkertaisuuden 
vuoksi ja jotta tuensaajat pystyisivät 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
yhdennettyjä hankkeita, joilla on suurempi 
lisäarvo, yhden toimenpiteen olisi katettava 
kaikenlainen tuki metsätalouden 
investointeja ja metsänhoitoa varten. 
Tämän toimenpiteen olisi katettava 
metsävarojen lisääminen ja parantaminen 
metsittämällä maata ja luomalla 
peltometsätalousjärjestelmiä, joissa 
laajaperäiset maa- ja 
metsätalousjärjestelmät yhdistyvät 
toisiinsa, metsäpalojen tai muiden 
luonnonkatastrofien vahingoittamien 
metsien kunnostaminen ja aiheelliset 
ehkäisevät toimenpiteet, investoinnit uusiin 
metsätalouden tekniikoihin sekä 
metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen metsänomistajien taloudellisen 
ja ympäristötehokkuuden parantamiseksi 
sekä tuottamattomat investoinnit, jotka 
parantavat ekosysteemien ja 
ilmastonmuutoksen kestävyyttä sekä 
metsäekosysteemien ympäristöarvoa Tuki 
ei saisi vääristää kilpailua eikä vaikuttaa 
markkinoihin. Sen vuoksi olisi asetettava 
rajoituksia, joita sovelletaan tuensaajien 
kokoon ja oikeudelliseen asemaan. 
Metsäpaloja ehkäisevien toimien on 
liityttävä alueisiin, jotka jäsenvaltiot ovat 
luokitelleet keskisuuren tai suuren 
metsäpaloriskin alueiksi. Kaikkien 
ehkäisevien toimien olisi sisällyttävä 
metsiensuojelusuunnitelmiin. Kun kyseessä 
on vahingoittuneen metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen, 
julkisen tiedeyhteisön on todettava 
virallisesti luonnonkatastrofin 
esiintyminen. Metsätoimenpiteitä olisi 
toteutettava niiden sitoumusten perusteella, 
joita unioni ja jäsenvaltiot ovat tehneet 
kansainvälisellä tasolla, ja niiden olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin välineisiin, joissa olisi otettava 
huomioon Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksissa tehdyt sitoumukset. 
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nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tiettyjen ympäristöä 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
määrittelemistä.

Metsätoimenpiteiden olisi edistettävä 
unionin metsästrategian täytäntöönpanoa. 
Sen varmistamiseksi, että maatalousmaan 
metsitys vastaa ympäristöpolitiikan 
tavoitteita, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tiettyjen ympäristöä
koskevien vähimmäisvaatimusten 
määrittelemistä.

Or. de

Tarkistus 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Metsätalous on olennainen osa 
maaseudun kehittämistä, ja kestävän ja 
ilmastoystävällisen maankäytön 
tukemiseen olisi sisällyttävä metsäalueiden 
kehittäminen ja metsien kestävä hoito. 
Ohjelmakaudella 2007–2013 moniin 
toimenpiteisiin sisältyi erityyppisiä tukia 
metsätalouden investointeja ja 
metsänhoitoa varten. Yksinkertaisuuden 
vuoksi ja jotta tuensaajat pystyisivät 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
yhdennettyjä hankkeita, joilla on suurempi 
lisäarvo, yhden toimenpiteen olisi katettava 
kaikenlainen tuki metsätalouden 
investointeja ja metsänhoitoa varten. 
Tämän toimenpiteen olisi katettava 
metsävarojen lisääminen ja parantaminen 
metsittämällä maata ja luomalla 
peltometsätalousjärjestelmiä, joissa 
laajaperäiset maa- ja 
metsätalousjärjestelmät yhdistyvät 
toisiinsa, metsäpalojen tai muiden 
luonnonkatastrofien vahingoittamien 
metsien kunnostaminen ja aiheelliset 

(25) Metsätalous on olennainen osa 
maaseudun kehittämistä, ja kestävän ja 
ilmastoystävällisen maankäytön 
tukemiseen olisi sisällyttävä metsäalueiden 
kehittäminen ja metsien kestävä hoito. 
Ohjelmakaudella 2007–2013 moniin 
toimenpiteisiin sisältyi erityyppisiä tukia 
metsätalouden investointeja ja 
metsänhoitoa varten. Yksinkertaisuuden 
vuoksi ja jotta tuensaajat pystyisivät 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
yhdennettyjä hankkeita, joilla on suurempi 
lisäarvo, yhden toimenpiteen olisi katettava 
kaikenlainen tuki metsätalouden 
investointeja ja metsänhoitoa varten. 
Tämän toimenpiteen olisi katettava 
metsävarojen lisääminen ja parantaminen 
metsittämällä maata ja luomalla 
peltometsätalousjärjestelmiä, joissa 
laajaperäiset maa- ja 
metsätalousjärjestelmät yhdistyvät 
toisiinsa, metsäpalojen tai muiden 
luonnonkatastrofien vahingoittamien 
metsien kunnostaminen ja aiheelliset 
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ehkäisevät toimenpiteet, investoinnit uusiin 
metsätalouden tekniikoihin sekä 
metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen metsänomistajien taloudellisen 
ja ympäristötehokkuuden parantamiseksi 
sekä tuottamattomat investoinnit, jotka 
parantavat ekosysteemien ja 
ilmastonmuutoksen kestävyyttä sekä 
metsäekosysteemien ympäristöarvoa Tuki 
ei saisi vääristää kilpailua eikä vaikuttaa 
markkinoihin. Sen vuoksi olisi asetettava 
rajoituksia, joita sovelletaan tuensaajien 
kokoon ja oikeudelliseen asemaan. 
Metsäpaloja ehkäisevien toimien on 
liityttävä alueisiin, jotka jäsenvaltiot ovat 
luokitelleet keskisuuren tai suuren 
metsäpaloriskin alueiksi. Kaikkien 
ehkäisevien toimien olisi sisällyttävä 
metsiensuojelusuunnitelmiin. Kun kyseessä 
on vahingoittuneen metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen, 
julkisen tiedeyhteisön on todettava 
virallisesti luonnonkatastrofin 
esiintyminen. Metsätoimenpiteitä olisi 
toteutettava niiden sitoumusten perusteella, 
joita unioni ja jäsenvaltiot ovat tehneet 
kansainvälisellä tasolla, ja niiden olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin välineisiin, joissa olisi otettava 
huomioon Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksissa tehdyt sitoumukset. 
Metsätoimenpiteiden olisi edistettävä 
unionin metsästrategian täytäntöönpanoa. 
Sen varmistamiseksi, että maatalousmaan 
metsitys vastaa ympäristöpolitiikan 
tavoitteita, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tiettyjen ympäristöä
koskevien vähimmäisvaatimusten 
määrittelemistä.

ehkäisevät toimenpiteet, investoinnit uusiin 
metsätalouden tekniikoihin sekä 
metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen metsänomistajien ja 
metsätyöntekijöiden taloudellisen ja 
ympäristötehokkuuden parantamiseksi sekä 
tuottamattomat investoinnit, jotka 
parantavat ekosysteemien ja 
ilmastonmuutoksen kestävyyttä sekä 
metsäekosysteemien ympäristöarvoa. Tuki 
ei saisi vääristää kilpailua eikä vaikuttaa 
markkinoihin. Sen vuoksi olisi asetettava 
rajoituksia, joita sovelletaan tuensaajien 
kokoon ja oikeudelliseen asemaan 
puuntuotannon osalta. Näitä rajoituksia 
ei sovellettaisi muihin metsätuotteisiin tai 
ympäristösyistä tehtäviin 
metsäinvestointeihin. Metsäpaloja 
ehkäisevien toimien on liityttävä alueisiin, 
jotka jäsenvaltiot ovat luokitelleet 
keskisuuren tai suuren metsäpaloriskin 
alueiksi. Kaikkien ehkäisevien toimien 
olisi sisällyttävä 
metsiensuojelusuunnitelmiin. Kun kyseessä 
on vahingoittuneen metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen, 
julkisen tiedeyhteisön on todettava 
virallisesti luonnonkatastrofin 
esiintyminen. Metsätoimenpiteitä olisi 
toteutettava niiden sitoumusten perusteella, 
joita unioni ja jäsenvaltiot ovat tehneet 
kansainvälisellä tasolla, ja niiden olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin välineisiin, joissa olisi otettava 
huomioon Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksissa tehdyt sitoumukset. 
Metsätoimenpiteiden olisi edistettävä 
unionin metsästrategian täytäntöönpanoa. 
Sen varmistamiseksi, että maatalousmaan 
metsitys vastaa ympäristöpolitiikan 
tavoitteita, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tiettyjen ympäristöä 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
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määrittelemistä.

Or. en

Tarkistus 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Metsätalous on olennainen osa 
maaseudun kehittämistä, ja kestävän ja 
ilmastoystävällisen maankäytön 
tukemiseen olisi sisällyttävä metsäalueiden 
kehittäminen ja metsien kestävä hoito. 
Ohjelmakaudella 2007–2013 moniin 
toimenpiteisiin sisältyi erityyppisiä tukia 
metsätalouden investointeja ja 
metsänhoitoa varten. Yksinkertaisuuden 
vuoksi ja jotta tuensaajat pystyisivät 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
yhdennettyjä hankkeita, joilla on suurempi 
lisäarvo, yhden toimenpiteen olisi katettava 
kaikenlainen tuki metsätalouden 
investointeja ja metsänhoitoa varten. 
Tämän toimenpiteen olisi katettava 
metsävarojen lisääminen ja parantaminen 
metsittämällä maata ja luomalla 
peltometsätalousjärjestelmiä, joissa 
laajaperäiset maa- ja 
metsätalousjärjestelmät yhdistyvät 
toisiinsa, metsäpalojen tai muiden 
luonnonkatastrofien vahingoittamien 
metsien kunnostaminen ja aiheelliset 
ehkäisevät toimenpiteet, investoinnit uusiin 
metsätalouden tekniikoihin sekä 
metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen metsänomistajien taloudellisen 
ja ympäristötehokkuuden parantamiseksi 
sekä tuottamattomat investoinnit, jotka 
parantavat ekosysteemien ja 
ilmastonmuutoksen kestävyyttä sekä 
metsäekosysteemien ympäristöarvoa Tuki 
ei saisi vääristää kilpailua eikä vaikuttaa 

(25) Metsätalous on olennainen osa 
maaseudun kehittämistä, ja kestävän ja 
ilmastoystävällisen maankäytön 
tukemiseen olisi sisällyttävä metsäalueiden 
kehittäminen ja metsien kestävä hoito. 
Ohjelmakaudella 2007–2013 moniin 
toimenpiteisiin sisältyi erityyppisiä tukia 
metsätalouden investointeja ja 
metsänhoitoa varten. Yksinkertaisuuden 
vuoksi ja jotta tuensaajat pystyisivät 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
yhdennettyjä hankkeita, joilla on suurempi 
lisäarvo, yhden toimenpiteen olisi katettava 
kaikenlainen tuki metsätalouden 
investointeja ja metsänhoitoa varten. 
Tämän toimenpiteen olisi katettava 
metsävarojen lisääminen ja parantaminen 
metsittämällä maata ja luomalla 
peltometsätalousjärjestelmiä, joissa 
laajaperäiset maa- ja 
metsätalousjärjestelmät yhdistyvät 
toisiinsa, metsäpalojen tai muiden 
luonnonkatastrofien vahingoittamien 
metsien kunnostaminen ja aiheelliset 
ehkäisevät toimenpiteet, investoinnit uusiin 
metsätalouden tekniikoihin sekä 
metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan 
pitämiseen, investoinnit metsätalouden 
biomassan valmistukseen ja varastointiin 
sekä monivuotisten energiakasvien 
kylväminen metsänomistajien 
taloudellisen, innovatiivisen ja 
ympäristötehokkuuden parantamiseksi sekä 
tuottamattomat investoinnit, jotka 
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markkinoihin. Sen vuoksi olisi asetettava 
rajoituksia, joita sovelletaan tuensaajien 
kokoon ja oikeudelliseen asemaan. 
Metsäpaloja ehkäisevien toimien on 
liityttävä alueisiin, jotka jäsenvaltiot ovat 
luokitelleet keskisuuren tai suuren 
metsäpaloriskin alueiksi. Kaikkien 
ehkäisevien toimien olisi sisällyttävä 
metsiensuojelusuunnitelmiin. Kun kyseessä 
on vahingoittuneen metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen, 
julkisen tiedeyhteisön on todettava 
virallisesti luonnonkatastrofin 
esiintyminen. Metsätoimenpiteitä olisi 
toteutettava niiden sitoumusten perusteella, 
joita unioni ja jäsenvaltiot ovat tehneet 
kansainvälisellä tasolla, ja niiden olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin välineisiin, joissa olisi otettava 
huomioon Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksissa tehdyt sitoumukset. 
Metsätoimenpiteiden olisi edistettävä 
unionin metsästrategian täytäntöönpanoa. 
Sen varmistamiseksi, että maatalousmaan 
metsitys vastaa ympäristöpolitiikan 
tavoitteita, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tiettyjen ympäristöä 
koskevien vähimmäisvaatimusten 
määrittelemistä.

parantavat ekosysteemien ja 
ilmastonmuutoksen kestävyyttä sekä 
metsäekosysteemien ympäristöarvoa Tuki 
ei saisi vääristää kilpailua eikä vaikuttaa 
markkinoihin. Sen vuoksi olisi asetettava 
rajoituksia, joita sovelletaan tuensaajien 
kokoon ja oikeudelliseen asemaan. 
Metsäpaloja ehkäisevien toimien on 
liityttävä alueisiin, jotka jäsenvaltiot ovat 
luokitelleet keskisuuren tai suuren 
metsäpaloriskin alueiksi. Kaikkien 
ehkäisevien toimien olisi sisällyttävä 
metsiensuojelusuunnitelmiin. Kun kyseessä 
on vahingoittuneen metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen, 
julkisen tiedeyhteisön on todettava 
virallisesti luonnonkatastrofin 
esiintyminen. Metsätoimenpiteitä olisi 
toteutettava niiden sitoumusten perusteella, 
joita unioni ja jäsenvaltiot ovat tehneet 
kansainvälisellä tasolla, ja niiden olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai 
alueellisiin metsäsuunnitelmiin tai 
vastaaviin välineisiin, joissa olisi otettava 
huomioon Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksissa tehdyt sitoumukset. 
Metsätoimenpiteiden olisi edistettävä 
unionin metsästrategian täytäntöönpanoa. 
Sen varmistamiseksi, että maatalousmaan 
metsitys vastaa ympäristöpolitiikan 
tavoitteita, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tiettyjen ympäristöä
koskevien vähimmäisvaatimusten 
määrittelemistä.

Or. de

Tarkistus 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(27) Tuottajaryhmät auttavat viljelijöitä 
kohtaamaan yhdessä kiristyneen kilpailun 
ja tuotantoketjun loppupään markkinoiden 
keskittymisen aiheuttamat haasteet, kun 
kyseessä on heidän tuotantonsa kaupan 
pitäminen, myös paikallisilla markkinoilla. 
Sen vuoksi olisi kannustettava 
tuottajaryhmien perustamista. Rajallisten 
rahavarojen käytön optimoimiseksi tukea 
olisi myönnettävä vain tuottajaryhmille, 
jotka vastaavat pk-yritysten määritelmää. 
Sen varmistamiseksi, että tuottajaryhmästä 
tulee elinkelpoinen yksikkö, jäsenvaltio voi 
hyväksyä vain tuottajaryhmät, jotka ovat 
toimittaneet liiketoimintasuunnitelman. 
Jotta vältettäisiin toimintatuen 
myöntäminen ja säilytettäisiin tuen 
kannustava vaikutus, tuen enimmäiskesto 
oli rajoitettava viiteen vuoteen.

(27) Tuottajaryhmät auttavat viljelijöitä 
kohtaamaan yhdessä kiristyneen kilpailun 
ja tuotantoketjun loppupään markkinoiden 
keskittymisen aiheuttamat haasteet, kun 
kyseessä on heidän tuotantonsa kaupan 
pitäminen, myös paikallisilla markkinoilla. 
Sen vuoksi olisi kannustettava 
tuottajaryhmien, tällaisten ryhmien 
liittojen, toimialakohtaisten 
organisaatioiden, hoito-osuuskuntien ja 
muun tyyppisten yhdistysten perustamista.
Tarjonnan keskittämiseksi olisi tarjottava 
myös uusia tukimuotoja edellä 
mainittujen elinten perustamiseen 
myönnettävien tukien lisäksi. Sen 
varmistamiseksi, että tuottajaryhmästä tai 
muun tyyppisestä edellä mainitusta 
elimestä tulee elinkelpoinen yksikkö, 
jäsenvaltio voi hyväksyä vain sellaiset 
elimet, jotka ovat toimittaneet 
liiketoimintasuunnitelman tai 
toimintaohjelman. Jotta vältettäisiin 
toimintatuen myöntäminen ja säilytettäisiin 
tuen kannustava vaikutus, tuen 
enimmäiskesto oli rajoitettava viiteen 
vuoteen.

Or. es

Tarkistus 148
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tuottajaryhmät auttavat viljelijöitä 
kohtaamaan yhdessä kiristyneen kilpailun 
ja tuotantoketjun loppupään markkinoiden 
keskittymisen aiheuttamat haasteet, kun 
kyseessä on heidän tuotantonsa kaupan 

(27) Tuottajaryhmät auttavat viljelijöitä 
kohtaamaan yhdessä kiristyneen kilpailun 
ja tuotantoketjun loppupään markkinoiden 
keskittymisen aiheuttamat haasteet, kun 
kyseessä on heidän tuotantonsa kaupan 
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pitäminen, myös paikallisilla markkinoilla. 
Sen vuoksi olisi kannustettava 
tuottajaryhmien perustamista. Rajallisten 
rahavarojen käytön optimoimiseksi tukea 
olisi myönnettävä vain tuottajaryhmille, 
jotka vastaavat pk-yritysten määritelmää. 
Sen varmistamiseksi, että tuottajaryhmästä 
tulee elinkelpoinen yksikkö, jäsenvaltio voi 
hyväksyä vain tuottajaryhmät, jotka ovat 
toimittaneet liiketoimintasuunnitelman. 
Jotta vältettäisiin toimintatuen 
myöntäminen ja säilytettäisiin tuen 
kannustava vaikutus, tuen enimmäiskesto 
oli rajoitettava viiteen vuoteen.

pitäminen, myös paikallisilla markkinoilla. 
Sen vuoksi olisi kannustettava 
tuottajaryhmien perustamista pyrkien 
nimenomaisesti auttamaan viljelijöitä 
parantamaan neuvotteluvoimaansa 
elintarvikeketjussa. Rajallisten rahavarojen 
käytön optimoimiseksi tukea olisi 
myönnettävä vain tuottajaryhmille, jotka 
vastaavat pk-yritysten määritelmää. Sen 
varmistamiseksi, että tuottajaryhmästä 
tulee elinkelpoinen yksikkö, jäsenvaltio voi 
hyväksyä vain tuottajaryhmät, jotka ovat 
toimittaneet liiketoimintasuunnitelman. 
Jotta vältettäisiin toimintatuen 
myöntäminen ja säilytettäisiin tuen 
kannustava vaikutus, tuen enimmäiskesto 
oli rajoitettava viiteen vuoteen.

Or. en

Tarkistus 149
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tuottajaryhmät auttavat viljelijöitä 
kohtaamaan yhdessä kiristyneen kilpailun 
ja tuotantoketjun loppupään markkinoiden 
keskittymisen aiheuttamat haasteet, kun 
kyseessä on heidän tuotantonsa kaupan 
pitäminen, myös paikallisilla markkinoilla. 
Sen vuoksi olisi kannustettava 
tuottajaryhmien perustamista. Rajallisten 
rahavarojen käytön optimoimiseksi tukea 
olisi myönnettävä vain tuottajaryhmille, 
jotka vastaavat pk-yritysten määritelmää. 
Sen varmistamiseksi, että tuottajaryhmästä
tulee elinkelpoinen yksikkö, jäsenvaltio 
voi hyväksyä vain tuottajaryhmät, jotka 
ovat toimittaneet 
liiketoimintasuunnitelman. Jotta 
vältettäisiin toimintatuen myöntäminen ja 
säilytettäisiin tuen kannustava vaikutus, 

(27) Tuottajaryhmät auttavat viljelijöitä 
kohtaamaan yhdessä kiristyneen kilpailun 
ja tuotantoketjun loppupään markkinoiden 
keskittymisen aiheuttamat haasteet, kun 
kyseessä on heidän tuotantonsa kaupan 
pitäminen, myös paikallisilla markkinoilla. 
Sen vuoksi olisi kannustettava 
tuottajajärjestöjen perustamista ja 
uudelleenorganisointia sulautumisten, 
jäsenistön lisäämisen tai eriyttämisen 
kautta. Rajallisten rahavarojen käytön 
optimoimiseksi tukea olisi myönnettävä 
vain tuottajajärjestöille, jotka vastaavat 
pk-yritysten määritelmää. Sen 
varmistamiseksi, että tuottajajärjestöistä
tulee elinkelpoisia yksiköitä, jäsenvaltio 
voi hyväksyä vain tuottajajärjestöt, jotka 
ovat toimittaneet 
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tuen enimmäiskesto oli rajoitettava viiteen 
vuoteen.

liiketoimintasuunnitelman. Jotta 
vältettäisiin toimintatuen myöntäminen ja 
säilytettäisiin tuen kannustava vaikutus, 
tuen enimmäiskesto oli rajoitettava viiteen
vuoteen.

Or. pt

Tarkistus 150
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tuottajaryhmät auttavat viljelijöitä 
kohtaamaan yhdessä kiristyneen kilpailun 
ja tuotantoketjun loppupään markkinoiden 
keskittymisen aiheuttamat haasteet, kun 
kyseessä on heidän tuotantonsa kaupan 
pitäminen, myös paikallisilla markkinoilla. 
Sen vuoksi olisi kannustettava 
tuottajaryhmien perustamista. Rajallisten 
rahavarojen käytön optimoimiseksi tukea 
olisi myönnettävä vain tuottajaryhmille, 
jotka vastaavat pk-yritysten määritelmää. 
Sen varmistamiseksi, että tuottajaryhmästä
tulee elinkelpoinen yksikkö, jäsenvaltio voi 
hyväksyä vain tuottajaryhmät, jotka ovat 
toimittaneet liiketoimintasuunnitelman. 
Jotta vältettäisiin toimintatuen 
myöntäminen ja säilytettäisiin tuen 
kannustava vaikutus, tuen enimmäiskesto 
oli rajoitettava viiteen vuoteen.

(27) Tuottajajärjestöt auttavat viljelijöitä 
kohtaamaan yhdessä kiristyneen kilpailun 
ja tuotantoketjun loppupään markkinoiden 
keskittymisen aiheuttamat haasteet, kun 
kyseessä on heidän tuotantonsa kaupan 
pitäminen, myös paikallisilla markkinoilla.
Sen vuoksi olisi kannustettava 
tuottajajärjestöjen perustamista tai niiden 
koon kasvattamista. Rajallisten 
rahavarojen käytön optimoimiseksi tukea 
olisi myönnettävä vain tuottajajärjestöille, 
jotka vastaavat pk-yritysten määritelmää. 
Sen varmistamiseksi, että 
tuottajajärjestöstä tulee elinkelpoinen 
yksikkö, jäsenvaltio voi hyväksyä vain 
tuottajajärjestöt, jotka ovat toimittaneet 
liiketoimintasuunnitelman. Jotta 
vältettäisiin toimintatuen myöntäminen ja 
säilytettäisiin tuen kannustava vaikutus, 
tuen enimmäiskesto oli rajoitettava viiteen 
vuoteen.

Or. en

Tarkistus 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling



PE489.640v01-00 82/172 AM\903101FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi 
tämän lisäksi kannustettava viljelijöitä ja 
muita maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen 
mukaisesti vain sitoumukset, jotka 
ylittävät asiaa koskevat pakolliset 
toimenpide- ja hoitovaatimukset. Monissa 
tilanteissa viljelijäryhmän yhdessä 
tekemistä sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi 
ensisijaisesti kannustettava viljelijöitä 
palvelemaan koko yhteiskuntaa ja siksi 
ottamaan käyttöön tai soveltamaan 
edelleen maatalouskäytäntöjä, jotka 
edistävät ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
ja siihen sopeutumista ja joissa otetaan 
huomioon ympäristön, maiseman ja sen 
ominaispiirteiden, luonnonvarojen, 
maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset. Hyväksyttyjen 
maatalousalan ympäristötoimenpiteiden 
tehokkuus olisi kyettävä ottamaan suorien 
tukien yhteydessä huomioon 
ympäristöystävällisemmäksi muuttamista 
koskevissa sitoumuksissa. Monissa 
tilanteissa viljelijäryhmän yhdessä 
tekemistä sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät pystyvät 
toteuttamaan tekemänsä sitoumukset 
moitteettomasti, jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tarjoamaan niille tarvittava 
pätevyys ja tietämys. Jäsenvaltioiden olisi 
säilytettävä tuki samalla tasolla kuin 
ohjelmakaudella 2007–2013 ja käytettävä 
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prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien yhteydessä.

vähintään 25 prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien yhteydessä. Tämä 
toimenpide olisi suunnattava ensisijaisesti
tilojen omistajille. 

Or. de

Tarkistus 152
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
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ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys.
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 
prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja 
alueille, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita tai muita 
erityisrajoitteita, maksettavien tukien 
yhteydessä.

ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys.

Or. es

Perustelu

Maaseudun kehittämisohjelmaa koskevasta maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta ei tulisi 
varata vähimmäisosuutta kaikille EU:n jäsenvaltioille tai alueille, eikä etenkään näin suurta 
osuutta. Jos näin tehdään, vähennetään mahdollisuuksia puuttua monenlaisiin tilanteisiin ja 
kiinnitetään vähemmän huomiota muihin maaseudun kehittämisen painopisteisiin. Tämä on 
tärkeää etenkin kun otetaan huomioon, että ensimmäisessä pilarissa on otettu käyttöön uusia 
ympäristövelvoitteita, jotka liittyvät suoriin tukiin.

Tarkistus 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
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samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 
prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja 
alueille, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita tai muita 
erityisrajoitteita, maksettavien tukien 
yhteydessä.

samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013.

Or. it

Tarkistus 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
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sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 
prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja
alueille, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita tai muita 
erityisrajoitteita, maksettavien tukien 
yhteydessä.

sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä 
"viherryttämisvaatimukset" metsiä 
koskevien toimenpiteiden, Natura 2000 
-tukien ja vesipolitiikan puitedirektiivin 
mukaisten tukien avulla alueille, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, maksettavien tukien 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 155
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
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kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 
prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 

kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltiot päättävät itse 
maaseuturahastosta kuhunkin 
maaseudun kehittämisohjelmaan 
myönnettävän kokonaisrahoituksen 
osuuden, ja se on tarkoitettu
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden tukien sekä 
alueille, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita tai muita 
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rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien yhteydessä.

erityisrajoitteita, maksettavien tukien 
avulla.

Or. lt

Tarkistus 156
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
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transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 
prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien,
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien yhteydessä.

transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä ohjeellisena 
osuutena vähintään 25 prosenttia kutakin 
maaseudun kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien ja
luonnonmukaisen maatalouden 
toimenpiteiden avulla, Natura 2000 
-tukien ja vesipolitiikan puitedirektiivin 
mukaisten tukien avulla, alueille, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, maksettavien tukien 
avulla ja sellaisten toimenpiteiden avulla, 
jotka liittyvät tuotantokäytäntöihin ja 
-järjestelmiin, joiden voidaan 
jäsenvaltioiden toimittamien todisteiden 
perusteella osoittaa hillitsevän 
ilmastonmuutosta sekä edistävän siihen 
sopeutumista.

Or. pt

Tarkistus 157
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi oltava merkittävä asema 
edistettäessä maatalouden siirtymistä 
kehittyneisiin, kestäviin 
viljelyjärjestelmiin, ja niiden avulla on 
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kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi 
tämän lisäksi kannustettava viljelijöitä ja 
muita maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, ja ne 
saisivat kattaa saastuttaja maksaa -
periaatteen mukaisesti vain sitoumukset, 
jotka ylittävät asiaa koskevat pakolliset 
toimenpide- ja hoitovaatimukset. Monissa 
tilanteissa viljelijäryhmän yhdessä 
tekemistä sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 
prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 

vastattava maatalouden 
ympäristöhaasteisiin yhdennetyllä tavalla 
esimerkiksi vesivarojen hallinnan, 
biologisen monimuotoisuuden, 
ravinteiden kierrätyksen ja ekosysteemien 
hallinnan avulla. Niillä olisi tämän lisäksi 
kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geneettisen monimuotoisuuden
säilyttämiseen, kestävään käyttöön ja 
kehittämiseen ja luonnonarvoltaan 
merkittävien maatalousjärjestelmien 
lisätarpeisiin. Tukien olisi katettava tilojen 
ympäristö- ja ilmastotehokkuuden 
parantamiseksi tehtävistä investoinneista 
tuensaajille aiheutuvat kustannukset 
siten, että vastataan uusiin haasteisiin 
kuten ilmastonmuutokseen, uusiutuvaan 
energiaan, biologiseen 
monimuotoisuuteen ja vesivarojen ja 
maaperän hallintaan. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 
30 prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
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maksettavien tukien yhteydessä. maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja Natura 
2000 -tukien sekä vesipolitiikan 
puitedirektiivin mukaisten tukien 
yhteydessä. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
toimia, joilla tuetaan kiertoviljelyä.

Or. en

Tarkistus 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niihin olisi
sisällytettävä toimia, joilla kannustetaan 
huolehtimaan asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 III osaston 2 luvun 32 a artiklan 
mukaisesti vahvistetuista asiaa koskevista 
velvollisuuksista myönteisten 
ympäristövaikutusten lisäämiseksi. Niillä 
olisi tämän lisäksi kannustettava viljelijöitä 
ja muita maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
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koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 
prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja 
alueille, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita tai muita 
erityisrajoitteita, maksettavien tukien
yhteydessä.

maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 
50 prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
prioriteettien 4 ja 5 mukaisten toimien
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Maatalouden ympäristötoimien järjestelmä on osoittanut tarpeellisuutensa. Se on edelleen 
paras keino saavuttaa tuloksia ympäristöalalla erityisesti kun otetaan huomioon 
yhteisrahoitusvelvoite. Siksi sitä olisi vahvistettava. Lisäksi luonnonhoitoalan myönteisten 
ympäristövaikutusten lisäämiseksi I pilarin mukaisen viherryttämistuen yhteydessä on 
edistettävä suotuisaa ympäristönhoitoa maatalouden ympäristöohjelmilla.

Tarkistus 159
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 
prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöystävällisten julkisen sektorin 
hyödykkeiden ja palvelujen
lisääntyneeseen kysyntään vastaamisessa. 
Niillä olisi tämän lisäksi kannustettava 
viljelijöitä ja muita maankäyttäjiä 
palvelemaan koko yhteiskuntaa ja siksi 
ottamaan käyttöön tai soveltamaan 
edelleen maatalouskäytäntöjä, jotka 
edistävät maankäyttöön liittyvän
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista ja joissa otetaan huomioon 
ympäristön, maiseman ja sen 
ominaispiirteiden, luonnonvarojen, 
maaperän, biologisen monimuotoisuuden
ja geneettisen monimuotoisuuden suojelu 
ja parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden on säilytettävä tuki samalla 
tasolla kuin ohjelmakaudella 2007–2013 ja 
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maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita,
maksettavien tukien yhteydessä.

käytettävä vähintään 40 prosenttia kutakin 
maaseudun kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien ja 
luonnonmukaisen maatalouden 
toimenpiteisiin ja luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY, 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY tai yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY soveltamisalaan kuuluville
alueille maksettavien tukien yhteydessä.
Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
siihen, miten siirrytään maanviljelijöiden 
ja maanhoitajien tekemistä nykyisistä 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksista tuleviin 
sitoumuksiin, ja tässä yhteydessä olisi 
otettava huomioon perustason muutos.

Or. en

Tarkistus 160
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöystävällisten julkisen sektorin 
hyödykkeiden ja palvelujen
lisääntyneeseen kysyntään vastaamisessa. 
Niillä olisi tämän lisäksi kannustettava 
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yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 
prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien yhteydessä.

viljelijöitä ja muita maankäyttäjiä 
palvelemaan koko yhteiskuntaa ja siksi 
ottamaan käyttöön tai soveltamaan 
edelleen maatalouskäytäntöjä, jotka 
edistävät maankäyttöön liittyvän
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista ja joissa otetaan huomioon 
ympäristön, maiseman ja sen 
ominaispiirteiden, luonnonvarojen, 
maaperän, biologisen monimuotoisuuden
ja geneettisen monimuotoisuuden suojelu 
ja parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 
35 prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien sekä Natura 2000 
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-tukien ja vesipolitiikan puitedirektiivin 
mukaisten tukien, investointien, jotka 
parantavat metsän ekosysteemien 
kestävyyttä ja ympäristöarvoa, 
metsätalouden ympäristö- ja 
ilmastopalvelujen ja metsien suojelun
yhteydessä. Olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, miten siirrytään 
viljelijöiden ja maanhoitajien tekemistä 
nykyisistä maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksista tuleviin 
sitoumuksiin, ja tässä yhteydessä olisi 
otettava huomioon perustason muutos.

Or. en

Tarkistus 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
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sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 
prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien yhteydessä.

sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 
30 prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien ja
luonnonmukaisen maatalouden tukien sekä
alueille, joilla on erityisrajoitteita tai 
huomattavia luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita, jotka ovat seurausta 
kuivista tai märistä olosuhteista tai 
maaperän tai pinnanmuodostuksen
laadusta, maksettavien tukien yhteydessä.

Or. fr

Tarkistus 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja (28) Maatalouden ympäristö- ja 
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ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 
prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 

ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 
25 prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien ja 
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luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien yhteydessä.

luonnonmukaisen maatalouden ja 
metsätalouden tukien, Natura 2000 
-tukien ja alueille, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, maksettavien tukien 
yhteydessä sekä luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY, 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY tai yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY soveltamisalaan kuuluville
alueille maksettavien tukien yhteydessä. 

Or. es

Perustelu

Olisi sisällytettävä kaikki toimenpiteet, joilla on merkitystä asetusehdotuksen liitteessä V 
vahvistettujen maaseudun kehittämistä koskevien unionin prioriteettien kannalta. Näin ollen 
olisi sisällytettävä nykyiseen toimintalinjaan 2 kuuluvat metsätalouteen liittyvät toimenpiteet 
(22, 23, 24 ja 35 artikla) sekä Natura 2000 -tuet ja vesipuitedirektiivin mukaiset tuet.

Tarkistus 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
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jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 
prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita,
maksettavien tukien yhteydessä.

jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän tai muiden maankäyttäjien 
ryhmän yhdessä tekemistä sitoumuksista 
saatava synergia moninkertaistaa 
ympäristö- ja ilmastohyödyn. Yhteisistä 
toimista aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 
25 prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien ja
luonnonmukaisen maatalouden 
toimenpiteisiin ja luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY, 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY tai yhteisön 
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vesipolitiikan puitteista 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY soveltamisalaan kuuluville
alueille maksettavien tukien yhteydessä.

Or. es

Perustelu

Olisi huolehdittava lintudirektiiviin kuuluvista alueista sekä muista alueista.

Tarkistus 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
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vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 
prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien yhteydessä.

vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 
25 prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja 
metsätalouden tukien, Natura 2000 
-tukien ja vesipuitedirektiivin mukaisten 
tukien ja alueille, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, maksettavien tukien 
yhteydessä.

Or. es

Perustelu

Olisi sisällytettävä kaikki toimenpiteet, joilla on merkitystä asetusehdotuksen liitteessä V 
vahvistettujen maaseudun kehittämistä koskevien unionin sellaisten prioriteettien kannalta, 
joiden tavoitteena on parantaa ekosysteemien tilaa ja resurssien hallintaa sekä edistää 
siirtymistä vähähiiliseen talouteen. 

Tarkistus 165
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 25 
prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden on säilytettävä tuki samalla 
tasolla kuin ohjelmakaudella 2007–2013, ja 
ne voivat käyttää vähintään 25 prosenttia 
kutakin maaseudun kehittämisohjelmaa 
koskevasta maaseuturahaston 
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maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien yhteydessä.

kokonaisrahoituksesta ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen sekä 
maankäyttöön maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotukien, luonnonmukaisen 
maatalouden ja alueille, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, maksettavien tukien 
yhteydessä.

Or. bg

Tarkistus 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Kaikkia jäsenvaltioita sitovan 
sopimusvelvoitteen periaatteen olisi 
perustuttava vähimmäisosuuden 
määrittämiseen sen jälkeen, kun 
maaseudun kehittämisen talousarvio on 
vahvistettu. Olisi vahvistettava 
ympäristötoimien hyödyntämiskyky 
tukikelpoisten menotyyppien osalta 
nykyisen ohjelmakauden toimien 
täytäntöönpanosta saatujen kokemusten 
perusteella. Maaseuturahaston 
kokonaisosuus ilmasto-oloihin 
sopeutumisessa olisi pidettävä 
25 prosentissa, koska ilmasto-oloja ei 
voida pitää realistisena vaihtoehtona 
rahoituksen hyödyntämiselle ja erityisten 
kehitystarpeiden määrittämiselle 
jäsenvaltioissa. Alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia ja 
luonnonmukaista maataloutta koskevia 
rajoitteita, olisi tuettava ympäristöön 
liittyvien toimien soveltamisalan 
laajentamista ottaen samalla huomioon 
Natura 2000 -verkoston, 
vesipuitedirektiivin ja ensimmäisten 
metsitysten kaltaiset toimet sekä 
tuottamattomat investoinnit, 
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metsäympäristön, peltometsäjärjestelmien 
luomisen ja Leader-ohjelmaan sisältyvät 
ympäristötoimet.

Or. ro

Tarkistus 167
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Luonnonmukaiseen maatalouteen 
siirtymiseen tai sen ylläpitämiseen 
myönnettävällä tuella olisi kannustettava 
viljelijöitä osallistumaan tällaisiin 
järjestelmiin, mikä puolestaan vastaa 
ympäristöystävällisten 
maatalouskäytäntöjen käyttöä ja tiukkoja 
eläinten hyvinvoinnin vaatimuksia 
koskevaan lisääntyneeseen kysyntään. 
Tästä toimenpiteestä on hyötyä luonnon 
monimuotoisuudelle ja siihen liittyvän 
synergian lisäämiseksi suurilla 
vierekkäisillä alueilla olisi kannustettava 
viljelijöiden yhteisiä sopimuksia tai 
yhteistyötä. Jotta vältettäisiin viljelijöiden 
laajamittainen palaaminen takaisin 
perinteisiin viljelymuotoihin, olisi tuettava 
niin siirtymistä kuin ylläpitämistä 
kannustavia toimenpiteitä. Tuella olisi 
katettava sitoumuksesta aiheutuvat 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, ja 
sen olisi koskettava ainoastaan 
sitoumuksia, jotka ylittävät asiaa koskevat 
pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset.

(30) Luonnonmukaiseen maatalouteen 
siirtymiseen tai sen ylläpitämiseen 
myönnettävällä tuella olisi kannustettava 
viljelijöitä osallistumaan tällaisiin 
järjestelmiin, mikä puolestaan vastaa 
ympäristöystävällisten 
maatalouskäytäntöjen käyttöä ja tiukkoja 
eläinten hyvinvoinnin vaatimuksia 
koskevaan lisääntyneeseen kysyntään. 
Tästä toimenpiteestä on hyötyä luonnon 
monimuotoisuudelle ja siihen liittyvän 
synergian lisäämiseksi suurilla 
vierekkäisillä alueilla olisi kannustettava 
viljelijöiden yhteisiä sopimuksia tai 
yhteistyötä.

Or. de

Tarkistus 168
Luís Paulo Alves
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Vuoristoalueiden tai muiden alueiden, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
viljelijöille maksettavan tuen tavoitteena 
olisi maatalousmaan käytön jatkamisen 
kannustamisen myötä oltava maaseudun 
säilyttäminen ja kestävien 
viljelyjärjestelmien ylläpito ja edistäminen. 
Tällaisen tuen tehokkuuden 
varmistamiseksi, tuen tulisi korvata 
viljelijöille aiheutuneet lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka liittyvät kyseisen 
alueen haittoihin.

(32) Vuoristoalueiden, syrjäisimpien 
alueiden tai muiden alueiden, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, viljelijöille 
maksettavan tuen tavoitteena olisi 
maatalousmaan käytön jatkamisen 
kannustamisen myötä oltava maaseudun 
säilyttäminen ja kestävien 
viljelyjärjestelmien ylläpito ja edistäminen. 
Tällaisen tuen tehokkuuden 
varmistamiseksi, tuen tulisi korvata 
viljelijöille aiheutuneet lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka liittyvät kyseisen 
alueen haittoihin.

Or. pt

Tarkistus 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi koko unionissa, 
vuoristoalueet tai muut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 
puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 
kyseessä ovat alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
olisi sovellettava biofyysisiä perusteita, 
joiden tueksi esitetään vankka tieteellinen 
näyttö. Olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelyistä, jotta helpotetaan 
maksujen lakkauttamista alueilla, joita ei 

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi koko unionissa, 
vuoristoalueet tai muut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 
puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 
kyseessä ovat alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
olisi sovellettava perusteita, joiden tueksi 
esitetään vankka tieteellinen näyttö, jossa 
otetaan huomioon alueen 
erityisolosuhteet ja kehittämistavoitteet ja 
jotka eriytetään asianmukaisesti pysyvien 
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pidetä enää mainittujen perusteiden 
soveltamisen seurauksena alueina, joilla 
on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita.

luonnonhaittojen laajuuden ja 
tuotantosuunnan ja/tai tilojen 
taloudellisen rakenteen perusteella.
Komissio esittää viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015 Euroopan parlamentin 
5 päivänä toukokuuta 2010 annettuun 
päätöslauselmaan (2009/2156(INI)) 
perustuvan uuden ehdotuksen 
määrittelyperusteista.

Or. de

Perustelu

Luonnonhaitta-alueilla sijaitseville tiloille myönnettävän tuen parempaa suunnittelua 
koskevan komission kertomuksen tulokset eivät ole tyydyttävät. Komission olisi laadittava uusi 
lainsäädäntöehdotus ottaen huomioon, että eri alueilla sijaitsevien, eri tuotantomuotoja 
hyödyntävien tilojen kustannukset ja menot vaihtelevat. Siihen saakka jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä nykyisiä järjestelmiä.

Tarkistus 170
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi koko unionissa, 
vuoristoalueet tai muut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 
puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 
kyseessä ovat alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
olisi sovellettava biofyysisiä perusteita, 
joiden tueksi esitetään vankka tieteellinen 
näyttö. Olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelyistä, jotta helpotetaan 
maksujen lakkauttamista alueilla, joita ei 
pidetä enää mainittujen perusteiden 
soveltamisen seurauksena alueina, joilla 
on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita.

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi koko unionissa, 
vuoristoalueet tai muut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 
puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 
kyseessä ovat alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
olisi sovellettava biofyysisiä perusteita, 
joiden tueksi esitetään vankka tieteellinen 
näyttö. Komission olisi viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2015 tehtävä 
lainsäädäntöehdotus pakollisista 
biofyysisistä perusteista ja tulevassa 
aluemäärittelyssä sovellettavista 
vastaavista kynnysarvoista sekä annettava 
asianmukaisia sääntöjä hienosäädöstä ja 
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siirtymäjärjestelyistä.

Or. en

Tarkistus 171
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi koko unionissa, 
vuoristoalueet tai muut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 
puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 
kyseessä ovat alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
olisi sovellettava biofyysisiä perusteita, 
joiden tueksi esitetään vankka tieteellinen 
näyttö. Olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelyistä, jotta helpotetaan 
maksujen lakkauttamista alueilla, joita ei 
pidetä enää mainittujen perusteiden 
soveltamisen seurauksena alueina, joilla 
on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita.

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi koko unionissa, 
vuoristoalueet tai muut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 
puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 
kyseessä ovat alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
olisi sovellettava biofyysisiä perusteita, 
joiden tueksi esitetään vankka tieteellinen 
näyttö. Komission olisi viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2015 tehtävä 
lainsäädäntöehdotus pakollisista 
biofyysisistä perusteista ja tulevassa 
aluemäärittelyssä sovellettavista 
vastaavista kynnysarvoista sekä annettava 
asianmukaisia sääntöjä hienosäädöstä ja 
siirtymäjärjestelyistä.

Or. en

Tarkistus 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 
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varmistamiseksi koko unionissa, 
vuoristoalueet tai muut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 
puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 
kyseessä ovat alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
olisi sovellettava biofyysisiä perusteita, 
joiden tueksi esitetään vankka tieteellinen 
näyttö. Olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelyistä, jotta helpotetaan 
maksujen lakkauttamista alueilla, joita ei 
pidetä enää mainittujen perusteiden 
soveltamisen seurauksena alueina, joilla 
on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita.

varmistamiseksi koko unionissa, 
vuoristoalueet tai muut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 
puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 
kyseessä ovat alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, olisi sovellettava 
sosioekonomisia perusteita ja biofyysisiä 
perusteita.

Or. pt

Tarkistus 173
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi koko unionissa, 
vuoristoalueet tai muut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 
puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 
kyseessä ovat alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
olisi sovellettava biofyysisiä perusteita, 
joiden tueksi esitetään vankka tieteellinen 
näyttö. Olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelyistä, jotta helpotetaan 
maksujen lakkauttamista alueilla, joita ei 
pidetä enää mainittujen perusteiden 
soveltamisen seurauksena alueina, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita.

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi koko unionissa, 
vuoristoalueet, syrjäisimmät alueet tai 
muut alueet, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita tai muita 
erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 
puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 
kyseessä ovat alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
olisi sovellettava biofyysisiä perusteita, 
joiden tueksi esitetään vankka tieteellinen 
näyttö. Olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelyistä, jotta helpotetaan 
maksujen lakkauttamista alueilla, joita ei
pidetä enää mainittujen perusteiden 
soveltamisen seurauksena alueina, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita.
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Or. pt

Tarkistus 174
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Tukea olisi myönnettävä edelleen 
metsänomistajille, jotka tarjoavat 
ympäristö- ja ilmastoystävällisiä 
metsiensuojelupalveluja tekemällä 
sitoumuksia, joilla lisätään luonnon 
monimuotoisuutta, suojellaan arvokkaita 
metsäekosysteemejä, parannetaan niiden 
hillitsemis- ja sopeutumispotentiaalia ja 
vahvistetaan metsien suojeluarvoa 
suhteessa maaperän eroosioon, vesivarojen 
ylläpitoon ja luonnononnettomuuksiin. 
Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota metsätalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
edistämiseen. Tukea myönnetään 
metsätalouden ympäristösitoumuksiin, 
jotka ylittävät kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetut asiaa koskevat 
pakolliset toimenpidevaatimukset. 
Maaseuturahaston talousarviomäärärahojen 
tehokkaan ja vaikuttavan käytön 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tämän 
toimenpiteen mukaisesti tukikelpoisia 
tukitoimenpiteiden tyyppejä.

(35) Tukea olisi myönnettävä edelleen 
metsänomistajille, jotka tarjoavat 
ympäristö- ja ilmastoystävällisiä 
metsiensuojelupalveluja tekemällä 
sitoumuksia, joilla säilytetään ja lisätään 
luonnon monimuotoisuutta, suojellaan 
arvokkaita metsäekosysteemejä, 
parannetaan niiden hillitsemis- ja 
sopeutumispotentiaalia ja vahvistetaan 
metsien suojeluarvoa suhteessa metsien 
suojeluun, maaperän eroosioon, 
vesivarojen ylläpitoon ja 
luonnononnettomuuksiin. Tässä yhteydessä 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
metsätalouden geenivarojen säilyttämiseen 
ja edistämiseen. Tukea myönnetään 
kattamaan lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka aiheutuvat 
ympäristösitoumuksista, jotka ylittävät 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset. Maaseuturahaston 
talousarviomäärärahojen tehokkaan ja 
vaikuttavan käytön varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän toimenpiteen mukaisesti 
tukikelpoisia tukitoimenpiteiden tyyppejä.

Or. bg
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Tarkistus 175
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Ohjelmakaudella 2007–2013 
maaseudun kehittämispolitiikassa tuettiin 
eksplisiittisesti vain yhdentyyppistä
yhteistyötä eli yhteistyötä maatalouden ja 
elintarvikealan sekä metsätalouden 
uusien tuotteiden, menetelmien ja 
tekniikoiden kehittämiseksi.
Tämäntyyppistä yhteistyötä on tuettava 
edelleenkin, mutta tukea olisi 
mukautettava, jotta se vastaisi paremmin 
osaamistalouden vaatimuksia. Tältä osin 
tässä toimenpiteessä olisi voitava 
rahoittaa ainoastaan yhden toimijan 
toteuttamia hankkeita edellyttäen, että 
saadut tulokset jaetaan, jolloin 
saavutetaan uusien käytäntöjen, 
menetelmien ja tuotteiden levittämistä 
koskeva tavoite. Lisäksi on käynyt 
selväksi, että tukemalla paljon laajempaa
valikoimaa yhteistyötyyppejä, joihin 
osallistuu useampia tuensaajia pienistä 
toimijoista suurempiin, voidaan edistää 
maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden saavuttamista auttamalla 
maaseutualueiden toimijoita voittamaan 
pirstaleisuudesta johtuvia taloudellisia, 
ympäristöön liittyviä ja muita haittoja. Sen 
vuoksi toimenpidettä olisi laajennettava.
Pienille toimijoille myönnettävä tuki 
yhteisten työprosessien järjestämiseksi 
sekä tilojen ja resurssien jakamiseksi auttaa 
tekemään tällaisista toimijoista 
taloudellisesti elinkelpoisia toiminnan 
pienimuotoisuudesta huolimatta. 
Toimitusketjun toimijoiden väliseen 
horisontaaliseen ja vertikaaliseen 
yhteistyöhön sekä paikallisiin 
menekinedistämistoimiin myönnettävän 
tuen pitäisi edistää lyhyiden 

(36) Viljelyn ja maaseutualueiden 
kestävän kehittämisen tulevaisuus on 
laajalti sidoksissa viljelijöiden (etenkin 
pienviljelijöiden ja nuorten viljelijöiden), 
pk-yritysten ja maaseudun 
kehittämisverkostojen kykyyn tehdä
yhteistyötä, toimia yhdessä yhteisissä 
hankkeissa ja investoinneissa ja saavuttaa 
yhteistä hyötyä, joka hyödyttää kaikkia 
toimijoita sen sijaan, että noudatettaisiin 
kilpailukykyyn perustuvaa tuhoisaa, 
vaatimustasoa alentavaa logiikkaa. On 
selvää, että tukemalla laajaa valikoimaa 
yhteistyötyyppejä, joihin osallistuu suuri 
joukko tuensaajia pienistä toimijoista 
suurempiin, voidaan edistää maaseudun 
kehittämispolitiikan tavoitteiden 
saavuttamista auttamalla maaseutualueiden 
toimijoita voittamaan pirstaleisuudesta 
johtuvia taloudellisia, ympäristöön liittyviä 
ja muita haittoja. Pienille toimijoille 
myönnettävä tuki yhteisten työprosessien 
järjestämiseksi sekä tilojen ja resurssien 
jakamiseksi auttaa tekemään tällaisista 
toimijoista taloudellisesti, 
ympäristönsuojelun suhteen ja 
yhteiskunnallisesti menestyksekkäitä ja
kestäviä toiminnan pienimuotoisuudesta 
huolimatta. Toimitusketjun toimijoiden 
väliseen horisontaaliseen ja vertikaaliseen 
yhteistyöhön sekä paikallisiin 
menekinedistämistoimiin myönnettävän 
tuen pitäisi edistää lyhyiden 
toimitusketjujen, paikallisten markkinoiden 
ja paikallisten elintarvikeketjujen 
taloudellisesti järkevää kehittämistä. 
Ympäristöhankkeita ja -käytäntöjä 
koskevia yhteisiä lähestymistapoja varten 
myönnetyn tuen pitäisi auttaa tuottamaan 
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toimitusketjujen, paikallisten markkinoiden 
ja paikallisten elintarvikeketjujen 
taloudellisesti järkevää kehittämistä. 
Ympäristöhankkeita ja -käytäntöjä 
koskevia yhteisiä lähestymistapoja varten 
myönnetyn tuen pitäisi auttaa tuottamaan 
suurempaa ja yhdenmukaisempaa 
ympäristö- ja ilmastohyötyä kuin yksin 
toimivien yksittäisten toimijoiden (esim. 
kun käytäntöjä sovelletaan suuremmilla 
yhtenäisillä maa-alueilla). Eri aloja 
koskevaa tukea olisi myönnettävä eri 
muodoissa. Klusterit ja verkostot ovat 
erityisen tärkeitä asiantuntemuksen 
jakamisen sekä uuden ja erikoistuneen 
asiantuntemuksen, palvelujen ja tuotteiden 
kehittämisen kannalta. Pilottihankkeet ovat 
tärkeä väline, jolla testataan 
teknologioiden, tekniikoiden ja käytäntöjen 
kaupallista soveltuvuutta eri yhteyksissä ja 
mukautetaan niitä tarvittaessa. 
Toimijaryhmät ovat maatalouden 
tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
keskeinen osa. Tärkeän välineen 
muodostavat myös paikalliset 
kehittämisstrategiat, joita toteutetaan 
Leaderin paikallisen kehittämisen 
kehyksen ulkopuolella maaseutu- ja 
kaupunkialueiden julkisten ja yksityisten 
toimijoiden välillä. Toisin kuin Leader-
lähestymistavassa tällaiset kumppanuudet 
ja strategiat voivat koskea vain yhtä 
sektoria ja/tai liittyä suhteellisen tarkkoihin 
kehittämistavoitteisiin, joihin myös edellä 
mainitut kuuluvat. Tämän toimenpiteen 
mukaista tukea tulisi myöntää myös 
toimialakohtaisille organisaatioille. Se olisi 
rajoitettava seitsemään vuoteen, lukuun 
ottamatta ympäristöä ja ilmastoa koskevia 
yhteisiä toimia asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa.

suurempaa ja yhdenmukaisempaa 
ympäristö- ja ilmastohyötyä kuin yksin 
toimivien yksittäisten toimijoiden (esim. 
kun käytäntöjä sovelletaan suuremmilla 
yhtenäisillä maa-alueilla). Sen vuoksi 
toimenpidettä olisi laajennettava ja 
edistettävä 80 prosentin 
osarahoitusosuudella. Eri aloja koskevaa 
tukea olisi myönnettävä eri muodoissa. 
Klusterit ja verkostot ovat erityisen tärkeitä 
asiantuntemuksen jakamisen sekä uuden ja 
erikoistuneen asiantuntemuksen, palvelujen 
ja tuotteiden kehittämisen kannalta. 
Pilottihankkeet ovat tärkeä väline, jolla 
testataan teknologioiden, tekniikoiden ja 
käytäntöjen kaupallista soveltuvuutta eri 
yhteyksissä ja mukautetaan niitä 
tarvittaessa. Toimijaryhmät ovat 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden keskeinen osa. 
Tärkeän välineen muodostavat myös 
paikalliset kehittämisstrategiat, joita 
toteutetaan Leaderin paikallisen 
kehittämisen kehyksen ulkopuolella 
maaseutu- ja kaupunkialueiden julkisten ja 
yksityisten toimijoiden välillä. Toisin kuin 
Leader-lähestymistavassa tällaiset 
kumppanuudet ja strategiat voivat koskea 
vain yhtä sektoria ja/tai liittyä suhteellisen 
tarkkoihin kehittämistavoitteisiin, joihin 
myös edellä mainitut kuuluvat. Tämän 
toimenpiteen mukaista tukea tulisi myöntää 
myös toimialakohtaisille organisaatioille. 
Se olisi rajoitettava seitsemään vuoteen, 
lukuun ottamatta ympäristöä ja ilmastoa 
koskevia yhteisiä toimia asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa.

Or. en
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Tarkistus 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Viljelijöihin kohdistuu nykyään 
aiempaa enemmän taloudellisia ja 
ympäristöriskejä ilmastonmuutoksen ja 
hintojen lisääntyneen epävakauden 
vuoksi. Sen vuoksi tehokas riskienhallinta 
on viljelijöille yhä tärkeämpää. Tästä 
syystä olisi otettava käyttöön 
riskienhallintaa koskeva toimenpide, jolla 
viljelijöitä autetaan selviämään heille 
yleisimmistä riskeistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisella tuella katettaisiin 
viljelijöiden sato-, eläin- ja 
kasvivakuutusmaksut, sijoitusrahastojen 
perustaminen ja näistä rahastoista 
viljelijöille maksettava korvaus tappioista, 
jotka aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista 
taikka ympäristövahingosta. 
Toimenpiteeseen sisältyisi myös tulojen 
vakauttamisväline, joka muodostuu 
sijoitusrahastosta, josta tuetaan 
viljelijöitä, joiden tulot laskevat paljon. 
Sen varmistamiseksi, että viljelijöitä 
kohdellaan yhdenvertaisesti koko 
unionissa, ettei kilpailu vääristy ja että 
unionin kansainvälisiä velvollisuuksia 
noudatetaan, olisi säädettävä erityisistä 
edellytyksistä näiden toimenpiteiden 
mukaisen tuen myöntämiseksi. 
Maaseuturahaston 
talousarviomäärärahojen tehokkaan ja 
vaikuttavan käytön varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
sijoitusrahastoille myönnettävien 
kaupallisten lainojen vähimmäis- ja 
enimmäiskeston määrittelemistä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Viljelijöihin kohdistuu nykyään 
aiempaa enemmän taloudellisia ja 
ympäristöriskejä ilmastonmuutoksen ja 
hintojen lisääntyneen epävakauden 
vuoksi. Sen vuoksi tehokas riskienhallinta 
on viljelijöille yhä tärkeämpää. Tästä 
syystä olisi otettava käyttöön 
riskienhallintaa koskeva toimenpide, jolla 
viljelijöitä autetaan selviämään heille 
yleisimmistä riskeistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisella tuella katettaisiin 
viljelijöiden sato-, eläin- ja 
kasvivakuutusmaksut, sijoitusrahastojen 
perustaminen ja näistä rahastoista 
viljelijöille maksettava korvaus tappioista, 
jotka aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista 
taikka ympäristövahingosta.
Toimenpiteeseen sisältyisi myös tulojen 
vakauttamisväline, joka muodostuu 
sijoitusrahastosta, josta tuetaan 
viljelijöitä, joiden tulot laskevat paljon. 
Sen varmistamiseksi, että viljelijöitä 
kohdellaan yhdenvertaisesti koko 
unionissa, ettei kilpailu vääristy ja että 
unionin kansainvälisiä velvollisuuksia 
noudatetaan, olisi säädettävä erityisistä 
edellytyksistä näiden toimenpiteiden 
mukaisen tuen myöntämiseksi. 
Maaseuturahaston 
talousarviomäärärahojen tehokkaan ja 
vaikuttavan käytön varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
sijoitusrahastoille myönnettävien 
kaupallisten lainojen vähimmäis- ja 
enimmäiskeston määrittelemistä.

Poistetaan.
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Or. pt

Tarkistus 178
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Viljelijöihin kohdistuu nykyään 
aiempaa enemmän taloudellisia ja 
ympäristöriskejä ilmastonmuutoksen ja 
hintojen lisääntyneen epävakauden 
vuoksi. Sen vuoksi tehokas riskienhallinta 
on viljelijöille yhä tärkeämpää. Tästä 
syystä olisi otettava käyttöön 
riskienhallintaa koskeva toimenpide, jolla 
viljelijöitä autetaan selviämään heille 
yleisimmistä riskeistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisella tuella katettaisiin 
viljelijöiden sato-, eläin- ja 
kasvivakuutusmaksut, sijoitusrahastojen 
perustaminen ja näistä rahastoista 
viljelijöille maksettava korvaus tappioista, 
jotka aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista 
taikka ympäristövahingosta. 
Toimenpiteeseen sisältyisi myös tulojen 
vakauttamisväline, joka muodostuu 
sijoitusrahastosta, josta tuetaan 
viljelijöitä, joiden tulot laskevat paljon. 
Sen varmistamiseksi, että viljelijöitä 
kohdellaan yhdenvertaisesti koko 
unionissa, ettei kilpailu vääristy ja että 
unionin kansainvälisiä velvollisuuksia 
noudatetaan, olisi säädettävä erityisistä 
edellytyksistä näiden toimenpiteiden 
mukaisen tuen myöntämiseksi. 
Maaseuturahaston 
talousarviomäärärahojen tehokkaan ja 
vaikuttavan käytön varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
sijoitusrahastoille myönnettävien 

Poistetaan.
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kaupallisten lainojen vähimmäis- ja 
enimmäiskeston määrittelemistä.

Or. it

Tarkistus 179
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Viljelijöihin kohdistuu nykyään 
aiempaa enemmän taloudellisia ja 
ympäristöriskejä ilmastonmuutoksen ja 
hintojen lisääntyneen epävakauden 
vuoksi. Sen vuoksi tehokas riskienhallinta 
on viljelijöille yhä tärkeämpää. Tästä 
syystä olisi otettava käyttöön 
riskienhallintaa koskeva toimenpide, jolla 
viljelijöitä autetaan selviämään heille 
yleisimmistä riskeistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisella tuella katettaisiin 
viljelijöiden sato-, eläin- ja 
kasvivakuutusmaksut, sijoitusrahastojen 
perustaminen ja näistä rahastoista 
viljelijöille maksettava korvaus tappioista, 
jotka aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista 
taikka ympäristövahingosta. 
Toimenpiteeseen sisältyisi myös tulojen 
vakauttamisväline, joka muodostuu 
sijoitusrahastosta, josta tuetaan 
viljelijöitä, joiden tulot laskevat paljon. 
Sen varmistamiseksi, että viljelijöitä 
kohdellaan yhdenvertaisesti koko 
unionissa, ettei kilpailu vääristy ja että 
unionin kansainvälisiä velvollisuuksia 
noudatetaan, olisi säädettävä erityisistä 
edellytyksistä näiden toimenpiteiden 
mukaisen tuen myöntämiseksi. 
Maaseuturahaston 
talousarviomäärärahojen tehokkaan ja 
vaikuttavan käytön varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 

(37) Jäsenvaltioiden olisi voitava tukea 
sijoitusrahastojen perustamis- ja 
ylläpitokustannuksia, jotta viljelijöitä 
suojellaan eläin- ja kasvitautien 
vaikutuksilta ja ympäristövahingoilta. 
Julkisia varoja ei kuitenkaan missään 
tapauksessa saisi käyttää viljelijöille 
maksettavien korvausten tukemiseen. 
Julkiset varat on parempi käyttää 
investointeihin varotoimenpiteisiin, joilla 
estetään kokonaan katastrofien 
toteutuminen. Lisäksi korvauksia voidaan 
myöntää vain viljelijöille, jotka ovat 
ryhtyneet tarvittaviin varotoimenpiteisiin 
eläin- ja kasvitautien sekä 
ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden 
varalta ja suojellakseen ympäristöä. 
Kaikkia muita riskinhallintavälineitä 
käsitellään osana yhteistä 
markkinajärjestelyä.
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perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
sijoitusrahastoille myönnettävien 
kaupallisten lainojen vähimmäis- ja 
enimmäiskeston määrittelemistä.

Or. en

Tarkistus 180
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Viljelijöihin kohdistuu nykyään 
aiempaa enemmän taloudellisia ja 
ympäristöriskejä ilmastonmuutoksen ja 
hintojen lisääntyneen epävakauden vuoksi. 
Sen vuoksi tehokas riskienhallinta on 
viljelijöille yhä tärkeämpää. Tästä syystä 
olisi otettava käyttöön riskienhallintaa 
koskeva toimenpide, jolla viljelijöitä 
autetaan selviämään heille yleisimmistä 
riskeistä. Tämän toimenpiteen mukaisella 
tuella katettaisiin viljelijöiden sato-, eläin-
ja kasvivakuutusmaksut, sijoitusrahastojen 
perustaminen ja näistä rahastoista 
viljelijöille maksettava korvaus tappioista, 
jotka aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista 
taikka ympäristövahingosta. 
Toimenpiteeseen sisältyisi myös tulojen 
vakauttamisväline, joka muodostuu 
sijoitusrahastosta, josta tuetaan viljelijöitä, 
joiden tulot laskevat paljon. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijöitä kohdellaan 
yhdenvertaisesti koko unionissa, ettei 
kilpailu vääristy ja että unionin 
kansainvälisiä velvollisuuksia noudatetaan, 
olisi säädettävä erityisistä edellytyksistä 
näiden toimenpiteiden mukaisen tuen 
myöntämiseksi. Maaseuturahaston 
talousarviomäärärahojen tehokkaan ja 
vaikuttavan käytön varmistamiseksi 

(37) Viljelijöihin kohdistuu nykyään 
aiempaa enemmän taloudellisia ja 
ympäristöriskejä ilmastonmuutoksen ja 
hintojen lisääntyneen epävakauden vuoksi. 
Sen vuoksi tehokas riskienhallinta on 
viljelijöille yhä tärkeämpää. Tästä syystä 
olisi otettava käyttöön riskienhallintaa 
koskeva toimenpide, jolla viljelijöitä 
autetaan selviämään heille yleisimmistä 
riskeistä. Tämän toimenpiteen mukaisella 
tuella katettaisiin viljelijöiden sato-, eläin-
ja kasvivakuutusmaksut, sijoitusrahastojen 
perustaminen ja näistä rahastoista 
viljelijöille maksettava korvaus tappioista, 
jotka aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista,
epäsuotuisista sääoloista taikka 
ympäristövahingosta. Toimenpiteeseen 
sisältyisi myös tulojen vakauttamisväline, 
joka muodostuu sijoitusrahastosta, tai tuki 
sijoitusrahaston ottamien vakuutusten 
kustannusten kattamiseen, jotta tuetaan 
viljelijöitä, joiden tulot laskevat paljon. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijöitä kohdellaan 
yhdenvertaisesti koko unionissa, ettei 
kilpailu vääristy ja että unionin 
kansainvälisiä velvollisuuksia noudatetaan, 
olisi säädettävä erityisistä edellytyksistä 
näiden toimenpiteiden mukaisen tuen 
myöntämiseksi. Maaseuturahaston 
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komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
sijoitusrahastoille myönnettävien 
kaupallisten lainojen vähimmäis- ja 
enimmäiskeston määrittelemistä.

talousarviomäärärahojen tehokkaan ja 
vaikuttavan käytön varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
sijoitusrahastoille myönnettävien 
kaupallisten lainojen vähimmäis- ja 
enimmäiskeston määrittelemistä.

Or. it

Tarkistus 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Viljelijöihin kohdistuu nykyään 
aiempaa enemmän taloudellisia ja 
ympäristöriskejä ilmastonmuutoksen ja 
hintojen lisääntyneen epävakauden vuoksi. 
Sen vuoksi tehokas riskienhallinta on 
viljelijöille yhä tärkeämpää. Tästä syystä 
olisi otettava käyttöön riskienhallintaa 
koskeva toimenpide, jolla viljelijöitä 
autetaan selviämään heille yleisimmistä 
riskeistä. Tämän toimenpiteen mukaisella 
tuella katettaisiin viljelijöiden sato-, eläin-
ja kasvivakuutusmaksut, sijoitusrahastojen 
perustaminen ja näistä rahastoista 
viljelijöille maksettava korvaus tappioista, 
jotka aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista 
taikka ympäristövahingosta. 
Toimenpiteeseen sisältyisi myös tulojen 
vakauttamisväline, joka muodostuu 
sijoitusrahastosta, josta tuetaan viljelijöitä, 
joiden tulot laskevat paljon. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijöitä kohdellaan 
yhdenvertaisesti koko unionissa, ettei 
kilpailu vääristy ja että unionin 
kansainvälisiä velvollisuuksia noudatetaan, 

(37) Viljelijöihin kohdistuu nykyään 
aiempaa enemmän taloudellisia ja 
ympäristöriskejä ilmastonmuutoksen ja 
hintojen lisääntyneen epävakauden vuoksi. 
Sen vuoksi tehokas riskienhallinta on 
viljelijöille yhä tärkeämpää. Tästä syystä 
olisi otettava käyttöön riskienhallintaa 
koskeva toimenpide, jolla viljelijöitä 
autetaan selviämään heille yleisimmistä 
riskeistä. Tämän toimenpiteen mukaisella 
tuella katettaisiin viljelijöiden sato-, eläin-
ja kasvivakuutusmaksut, sijoitusrahastojen 
perustaminen ja näistä rahastoista 
viljelijöille maksettava korvaus tappioista, 
jotka aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista,
epäsuotuisista sääoloista taikka 
ympäristövahingosta. Toimenpiteeseen 
sisältyisi myös tulojen vakauttamisväline, 
joka muodostuu sijoitusrahastosta, josta 
tuetaan viljelijöitä, joiden tulot laskevat 
paljon. Sen varmistamiseksi, että 
viljelijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti 
koko unionissa, ettei kilpailu vääristy ja 
että unionin kansainvälisiä velvollisuuksia 
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olisi säädettävä erityisistä edellytyksistä 
näiden toimenpiteiden mukaisen tuen 
myöntämiseksi. Maaseuturahaston 
talousarviomäärärahojen tehokkaan ja 
vaikuttavan käytön varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
sijoitusrahastoille myönnettävien 
kaupallisten lainojen vähimmäis- ja 
enimmäiskeston määrittelemistä.

noudatetaan, olisi säädettävä erityisistä 
edellytyksistä näiden toimenpiteiden 
mukaisen tuen myöntämiseksi. 
Maaseuturahaston talousarviomäärärahojen 
tehokkaan ja vaikuttavan käytön 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 
sijoitusrahastoille myönnettävien 
kaupallisten lainojen vähimmäis- ja 
enimmäiskeston määrittelemistä.

Or. it

Tarkistus 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Viljelijöihin kohdistuu nykyään 
aiempaa enemmän taloudellisia ja 
ympäristöriskejä ilmastonmuutoksen ja 
hintojen lisääntyneen epävakauden vuoksi. 
Sen vuoksi tehokas riskienhallinta on 
viljelijöille yhä tärkeämpää. Tästä syystä 
olisi otettava käyttöön riskienhallintaa 
koskeva toimenpide, jolla viljelijöitä 
autetaan selviämään heille yleisimmistä 
riskeistä. Tämän toimenpiteen mukaisella 
tuella katettaisiin viljelijöiden sato-, eläin-
ja kasvivakuutusmaksut, sijoitusrahastojen 
perustaminen ja näistä rahastoista 
viljelijöille maksettava korvaus tappioista, 
jotka aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista 
taikka ympäristövahingosta. 
Toimenpiteeseen sisältyisi myös tulojen 
vakauttamisväline, joka muodostuu 
sijoitusrahastosta, josta tuetaan viljelijöitä, 
joiden tulot laskevat paljon. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijöitä kohdellaan 
yhdenvertaisesti koko unionissa, ettei 

(37) Viljelijöihin kohdistuu nykyään 
aiempaa enemmän taloudellisia ja 
ympäristöriskejä ilmastonmuutoksen ja 
hintojen lisääntyneen epävakauden vuoksi. 
Sen vuoksi tehokas riskienhallinta on 
viljelijöille yhä tärkeämpää. Tästä syystä 
olisi otettava käyttöön riskienhallintaa 
koskeva toimenpide, jolla viljelijöitä 
autetaan selviämään heille yleisimmistä 
riskeistä. Tämän toimenpiteen mukaisella 
tuella katettaisiin viljelijöiden tai 
viljelijäryhmien sato-, eläin- ja 
kasvivakuutusmaksut, sijoitusrahastojen 
perustaminen ja näistä rahastoista 
viljelijöille maksettava korvaus tappioista, 
jotka aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista,
ympäristövahingosta taikka epäsuotuisista 
sääoloista. Toimenpiteeseen sisältyisi 
myös tulojen vakauttamisväline, joka 
muodostuu sijoitusrahastosta tai 
vakuutussopimuksesta, jotta tuetaan 
viljelijöitä, joiden tulot laskevat paljon. Sen 
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kilpailu vääristy ja että unionin 
kansainvälisiä velvollisuuksia noudatetaan, 
olisi säädettävä erityisistä edellytyksistä 
näiden toimenpiteiden mukaisen tuen 
myöntämiseksi. Maaseuturahaston 
talousarviomäärärahojen tehokkaan ja 
vaikuttavan käytön varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
sijoitusrahastoille myönnettävien 
kaupallisten lainojen vähimmäis- ja 
enimmäiskeston määrittelemistä.

varmistamiseksi, että viljelijöitä kohdellaan 
yhdenvertaisesti koko unionissa, ettei 
kilpailu vääristy ja että unionin 
kansainvälisiä velvollisuuksia noudatetaan, 
olisi säädettävä erityisistä edellytyksistä 
näiden toimenpiteiden mukaisen tuen 
myöntämiseksi. Maaseuturahaston 
talousarviomäärärahojen tehokkaan ja 
vaikuttavan käytön varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
sijoitusrahastoille myönnettävien 
kaupallisten lainojen vähimmäis- ja 
enimmäiskeston määrittelemistä.

Or. en

Tarkistus 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Suurin uhka Välimeren 
maaseutualueiden uusiutuville 
luonnonvaroille on metsäpalojen vaara. 
Näiden maaseutualueiden asianmukaisen 
kehittämiseen olisi näin ollen 
sisällytettävä seuranta- ja torjuntatoimia, 
mukaan lukien tiedotustoimet ja 
paikallisväestön sekä alueella eri syistä 
vierailevien henkilöiden tietoisuuden 
lisääminen.

Or. es

Tarkistus 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Paikalliseen kehittämiseen 
sovellettava Leader-lähestymistapa on 
osoittautunut vuosien mittaan hyödylliseksi 
maaseutualueita kehitettäessä, sillä sen 
alhaalta ylös etenevässä lähestymistavassa 
otetaan kaikilta osin huomioon maaseudun 
omien kehitysmahdollisuuksien 
monialaiset tarpeet. Leader-
lähestymistapaa olisi sen vuoksi jatkettava 
tulevaisuudessa, ja se olisi edelleen 
sisällytettävä pakollisena kaikkiin 
maaseudun kehittämisohjelmiin.

(38) Paikalliseen kehittämiseen 
sovellettava Leader-lähestymistapa on 
osoittautunut vuosien mittaan hyödylliseksi 
maaseutualueita kehitettäessä, sillä sen 
alhaalta ylös etenevässä lähestymistavassa 
otetaan kaikilta osin huomioon maaseudun 
omien kehitysmahdollisuuksien 
monialaiset tarpeet. Leader-
lähestymistapaa olisi sen vuoksi jatkettava 
tulevaisuudessa, ja se olisi edelleen 
sisällytettävä pakollisena kaikkiin 
maaseudun kehittämisohjelmiin.
Leader-lähestymistavan tuottama lisäarvo 
ei rajoitu toteutettuihin hankkeisiin ja 
fyysisiin panoksiin, vaan myös 
riippumattoman paikallisen 
toimintaryhmän alhaalta ylöspäin 
suuntautuva toimintatapa voi tuottaa 
merkittävää lisäarvoa esimerkiksi 
kehittämällä valmiuksia ja lisäämällä 
paikallisyhteisön 
vaikutusmahdollisuuksia, mikä ei ole 
mahdollista, jos paikallisviranomaiset 
hallitsevat päätöksentekoa.1

__________________
1 Tähän viitataan Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksessa nro 5/2010 
Leader-lähestymistavan sisällyttämisestä 
maaseudun kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale



AM\903101FI.doc 123/172 PE489.640v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(40) Maaseuturahastosta Leaderin 
paikalliseen kehittämiseen myönnettävän 
tuen olisi katettava kaikki näkökohdat, 
jotka liittyvät paikallisen 
kehittämisstrategian valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon sekä paikallisten 
toimintaryhmien toimintaan, ja sellaisten 
alueiden ja ryhmien välinen yhteistyö, 
jotka toteuttavat alhaalta ylöspäin etenevää 
lähestymistapaa ja paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita. Jotta 
maaseutualueiden kumppanit, jotka eivät 
vielä sovella Leader-lähestymistapaa, 
voisivat testata ja valmistella paikallisen 
kehittämisstrategian suunnittelua ja 
toimintaa, olisi rahoitusta myönnettävä 
myös Leaderin aloituspakettiin. 
Maaseuturahaston talousarviomäärärahojen 
tehokkaan ja vaikuttavan käytön 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat paikallisten 
toimintaryhmien tukikelpoisten 
toimintakustannusten yksityiskohtaista
määrittelemistä.

(40) Maaseuturahastosta Leaderin 
paikalliseen kehittämiseen myönnettävän 
tuen olisi katettava kaikki näkökohdat, 
jotka liittyvät paikallisen 
kehittämisstrategian valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon sekä paikallisten 
toimintaryhmien toimintaan siten, että 
yhteisöt vastaavat itse päätöksenteosta 
yhteistyössä muiden asianomaisten 
toimijoiden kanssa, ja sellaisten alueiden 
ja ryhmien välinen yhteistyö, jotka 
toteuttavat alhaalta ylöspäin etenevää 
lähestymistapaa ja paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita. Jotta 
maaseutualueiden kumppanit, jotka eivät 
vielä sovella Leader-lähestymistapaa, 
voisivat testata ja valmistella paikallisen 
kehittämisstrategian suunnittelua ja 
toimintaa, olisi rahoitusta myönnettävä 
myös Leaderin aloituspakettiin. 
Maaseuturahaston talousarviomäärärahojen 
tehokkaan ja vaikuttavan käytön ja 
Leader-lähestymistavan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat paikallisten 
toimintaryhmien tukikelpoisten 
toimintakustannusten yksityiskohtaista 
määrittelemistä, jotta hyväksytään säännöt 
sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot 
noudattavat täysimääräisesti yhteisöjen 
omiin hankkeisiin perustuvaa 
lähestymistapaa.

Or. en

Tarkistus 186
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(41) Moniin tämän asetuksen mukaisiin 
maaseudun kehittämistoimenpiteisiin 
sisältyy investointeja, jotka voivat liittyä 
monenlaisiin tukitoimiin. Selkeyden 
varmistamiseksi näitä tukitoimia 
toteutettaessa olisi annettava joitakin 
yhteisiä sääntöjä, joita sovelletaan kaikkiin 
investointeihin. Näissä yhteisissä 
säännöissä olisi määriteltävä sellaiset 
menotyypit, joita voidaan pitää 
investointimenoina, ja varmistettava, että 
tukea myönnetään vain investointeihin, 
jotka luovat uutta arvoa maataloudessa. 
Tietyntyyppisten investointien, kuten 
käytettyjen välineiden ja laitteiden 
hankinta ja yksinkertaiset 
korvausinvestoinnit, erityispiirteiden 
huomioon ottamiseksi ja maaseuturahaston 
varojen tehokkaan käytön varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
sellaisten edellytysten vahvistamista, 
joiden mukaisesti tietyntyyppisiin 
investointeihin liittyviä kustannuksia 
voidaan pitää tukikelpoisina menoina. 
Investointihankkeiden toteutuksen 
helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
voitava maksaa ennakkomaksuja. 
Maaseuturahaston tuen tehokkuuden, 
oikeudenmukaisuuden ja kestävän 
vaikutuksen varmistamiseksi olisi 
annettava säännöt, joilla taataan tukitoimiin 
liittyvien investointien kestävyys ja 
estetään maaseuturahaston tuen käyttö 
kilpailua vääristävällä tavalla.

(41) Moniin tämän asetuksen mukaisiin 
maaseudun kehittämistoimenpiteisiin 
sisältyy investointeja, jotka voivat liittyä 
monenlaisiin tukitoimiin. Selkeyden 
varmistamiseksi näitä tukitoimia 
toteutettaessa olisi annettava joitakin 
yhteisiä sääntöjä, joita sovelletaan kaikkiin 
investointeihin. Näissä yhteisissä 
säännöissä olisi määriteltävä sellaiset 
menotyypit, joita voidaan pitää 
investointimenoina, ja varmistettava, että 
tukea myönnetään vain investointeihin, 
jotka luovat uutta arvoa maataloudessa. 
Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään uusia investointeja, 
mukaan lukien käytössä olevien 
järjestelmien nykyaikaistaminen 
vedenkäytön tehokkuuden parantamiseksi 
edellyttäen, että niillä varmistetaan 
resurssien kestävyys, estetään 
vesiympäristöjen tilan huononeminen ja 
varmistetaan, että kyseisten vesistöjen 
ekologinen tila säilyy hyvänä. 
Tietyntyyppisten investointien, kuten 
käytettyjen välineiden ja laitteiden 
hankinta ja yksinkertaiset 
korvausinvestoinnit, erityispiirteiden 
huomioon ottamiseksi ja maaseuturahaston 
varojen tehokkaan käytön varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
sellaisten edellytysten vahvistamista, 
joiden mukaisesti tietyntyyppisiin 
investointeihin liittyviä kustannuksia 
voidaan pitää tukikelpoisina menoina. 
Investointihankkeiden toteutuksen 
helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
voitava maksaa ennakkomaksuja. 
Maaseuturahaston tuen tehokkuuden, 
oikeudenmukaisuuden ja kestävän 
vaikutuksen varmistamiseksi olisi 
annettava säännöt, joilla taataan tukitoimiin 
liittyvien investointien kestävyys ja 
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estetään maaseuturahaston tuen käyttö 
kilpailua vääristävällä tavalla.

Or. fr

Tarkistus 187
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Sen varmistamiseksi, että maaseudun 
kehittämisen rahavaroja käytetään 
parhaalla mahdollisella tavalla, maaseudun 
kehittämisohjelmiin sisältyvien 
toimenpiteiden kohdentamiseksi 
maaseudun kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien mukaisesti ja hakijoiden 
yhdenvertaisen kohtelun varmistamisesi, 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
hankkeiden valintaperusteet. Tästä 
säännöstä olisi poikettava vain sellaisten 
toimenpiteiden kohdalla, joissa tuetaan 
maatalouden ympäristöpalvelujen tai 
eläinten hyvinvointia edistävien palvelujen 
tarjoamista. Valintaperusteita 
sovellettaessa olisi pienten avustusten 
osalta noudatettava 
suhteellisuusperiaatetta.

(44) Sen varmistamiseksi, että maaseudun 
kehittämisen rahavaroja käytetään 
parhaalla mahdollisella tavalla, maaseudun 
kehittämisohjelmiin sisältyvien 
toimenpiteiden kohdentamiseksi 
maaseudun kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien mukaisesti ja hakijoiden 
yhdenvertaisen kohtelun varmistamisesi, 
jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
hankkeiden valintaperusteet. Tästä 
säännöstä olisi poikettava vain sellaisten 
toimenpiteiden kohdalla, joissa tuetaan 
maatalouden ympäristöpalvelujen tai 
eläinten hyvinvointia edistävien palvelujen 
tarjoamista. Valintaperusteita 
sovellettaessa olisi pienten avustusten 
osalta noudatettava 
suhteellisuusperiaatetta, ja olisi laadittava 
arvioita aloitteiden vaikutuksesta naisten 
yhtäläisten mahdollisuuksien 
edistämiseen maaseutualueilla.

Or. es

Tarkistus 188
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(47) Maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
saavuttamisen edistämiseksi olisi 
perustettava eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
mahdollistamaan maatalouden innovointia 
koskevien toimien toteutukseen 
osallistuvien toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen ja tutkijoiden 
verkostoituminen. Sitä olisi rahoitettava 
teknisestä avusta unionin tasolla.

(47) Maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
saavuttamisen edistämiseksi olisi 
perustettava eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
mahdollistamaan maatalouden innovointia 
koskevien toimien toteutukseen 
osallistuvien toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen, valtioista 
riippumattomien järjestöjen ja tutkijoiden 
verkostoituminen. Sitä olisi rahoitettava 
teknisestä avusta unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
saavuttamisen edistämiseksi olisi 
perustettava eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
mahdollistamaan maatalouden innovointia 
koskevien toimien toteutukseen 
osallistuvien toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen ja tutkijoiden 
verkostoituminen. Sitä olisi rahoitettava 
teknisestä avusta unionin tasolla.

(47) Maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
saavuttamisen edistämiseksi olisi 
perustettava eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
mahdollistamaan maatalouden innovointia 
koskevien toimien toteutukseen 
osallistuvien toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen, valtioista 
riippumattomien järjestöjen ja tutkijoiden 
verkostoituminen. Sitä olisi rahoitettava 
teknisestä avusta unionin tasolla.

Or. en

Perustelu

Jotta eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet toimisivat, on tärkeää, että 



AM\903101FI.doc 127/172 PE489.640v01-00

FI

kansalaisjärjestöillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa verkostoon. Tästä 
syystä ei ole syytä jättää niitä mainitsematta säädöstekstissä.

Tarkistus 190
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Ohjelmakaudella 2007–2013 
eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisverkoston yhteydessä toimi 
arvioinnin asiantuntijaverkosto. Arvioinnin 
erityistarpeet huomioon ottaen 
ohjelmakaudeksi 2014–2020 olisi 
perustettava eurooppalainen maaseudun 
kehittämisen arviointiverkosto, joka 
yhdistää kaikki arviointitoimiin osallistuvat 
toimijat, helpottamaan asiantuntemuksen 
vaihtoa tällä alalla. Sitä olisi rahoitettava 
teknisestä avusta.

(48) Ohjelmakaudella 2007–2013 
eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisverkoston yhteydessä toimi 
arvioinnin asiantuntijaverkosto. Arvioinnin 
erityistarpeet huomioon ottaen 
ohjelmakaudeksi 2014–2020 olisi 
perustettava eurooppalainen maaseudun 
kehittämisen arviointiverkosto, joka 
yhdistää kaikki arviointitoimiin osallistuvat 
toimijat, helpottamaan asiantuntemuksen 
vaihtoa tällä alalla. Verkostossa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
edistymiseen, joka on saavutettu naisten 
mahdollisuuksissa ryhtyä tilojen 
yhteisomistajiksi ja saada tukea 
yrittäjyysohjelmista, ja maaseutualueiden 
miesten ja naisten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämiseen tähtäävien 
aloitteiden määrään. Sitä olisi rahoitettava 
teknisestä avusta.

Or. es

Tarkistus 191
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Maaseuturahaston toiminnan 
yhteydessä olisi korostettava, että unionin 

Poistetaan.
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näkemyksen mukaan paikallinen 
kehittäminen ja valtioiden välinen 
ulottuvuus voivat vahvistaa toisiaan, 
varsinkin kun mukana on innovatiivista 
ajattelua. Tähän olisi pyrittävä 
palkitsemalla rajoitettu määrä hankkeita, 
joissa nämä erityispiirteet on otettu 
huomioon. Palkintojen olisi täydennettävä 
maatalouspolitiikan muita käytettävissä 
olevia rahoituslähteitä antamalla 
tunnustusta soveltuvalle ensiluokkaiselle 
hankkeelle riippumatta siitä, onko 
hanketta rahoitettu myös osana 
maaseudun kehittämisohjelmaa.

Or. en

Tarkistus 192
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Maaseuturahaston toiminnan 
yhteydessä olisi korostettava, että unionin 
näkemyksen mukaan paikallinen 
kehittäminen ja valtioiden välinen 
ulottuvuus voivat vahvistaa toisiaan, 
varsinkin kun mukana on innovatiivista 
ajattelua. Tähän olisi pyrittävä 
palkitsemalla rajoitettu määrä hankkeita, 
joissa nämä erityispiirteet on otettu 
huomioon. Palkintojen olisi täydennettävä 
maatalouspolitiikan muita käytettävissä 
olevia rahoituslähteitä antamalla 
tunnustusta soveltuvalle ensiluokkaiselle 
hankkeelle riippumatta siitä, onko 
hanketta rahoitettu myös osana 
maaseudun kehittämisohjelmaa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 193
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Maaseudun kehittämisohjelmiin olisi 
sisällyttävä innovatiivisia toimia, jotka 
edistävät resurssitehokasta, tuottavaa ja 
vähäpäästöistä maataloussektoria ja joita 
tuetaan maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti. 
Eurooppalaisella 
innovaatiokumppanuudella olisi pyrittävä 
nopeuttamaan ja laajentamaan 
innovatiivisten ratkaisujen siirtämistä 
käytäntöön. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden olisi tuotava 
lisäarvoa lisäämällä innovointiin liittyvien 
välineiden käyttöä ja tehokkuutta ja 
parantamalla niiden välistä synergiaa. 
Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
olisi korjattava puutteita yhdistämällä 
tutkimus ja maatalouskäytäntö paremmin 
yhteen.

(51) Maaseudun kehittämisohjelmiin olisi 
sisällyttävä innovatiivisia toimia, jotka 
edistävät resurssitehokasta, ekologista ja 
vähäpäästöistä maataloussektoria ja joita 
tuetaan maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti, 
sosiaalinen innovointi ja edistyminen 
mukaan luettuina. Eurooppalaisella 
innovaatiokumppanuudella olisi pyrittävä 
nopeuttamaan ja laajentamaan 
innovatiivisten ratkaisujen siirtämistä 
käytäntöön tasa-arvoisesti ja parantamaan 
niiden saatavuutta. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden olisi tuotava 
lisäarvoa lisäämällä innovointiin liittyvien 
välineiden (mukaan lukien maatalouden 
ekologiset välineet ja sosiaalinen 
innovointi) käyttöä, yhtäläistä saatavuutta 
ja tehokkuutta ja parantamalla niiden 
välistä synergiaa. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden olisi korjattava 
puutteita yhdistämällä tutkimus ja 
maatalouskäytäntö paremmin yhteen, jotta 
huolehditaan kansalaisten 
turvallisuuteen, terveyteen ja 
ravitsemukseen liittyviin tarpeisiin sekä 
maaseudun kehittämisen laajemmista 
kysymyksistä kuten asumisesta, 
infrastruktuurista ja palveluista. Siinä 
olisi keskityttävä maatalouden ekologisiin 
ja tuotantopanoksia säästäviin 
käytäntöihin, viljelijöiden omiin 
tutkimuksiin ja innovointiin sekä 
sosiaaliseen innovointiin maaseudun 
kehittämisessä.

Or. en
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Tarkistus 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Maaseudun kehittämisohjelmiin olisi 
sisällyttävä innovatiivisia toimia, jotka 
edistävät resurssitehokasta, tuottavaa ja 
vähäpäästöistä maataloussektoria ja joita 
tuetaan maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti. 
Eurooppalaisella 
innovaatiokumppanuudella olisi pyrittävä 
nopeuttamaan ja laajentamaan 
innovatiivisten ratkaisujen siirtämistä 
käytäntöön. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden olisi tuotava 
lisäarvoa lisäämällä innovointiin liittyvien 
välineiden käyttöä ja tehokkuutta ja 
parantamalla niiden välistä synergiaa. 
Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
olisi korjattava puutteita yhdistämällä 
tutkimus ja maatalouskäytäntö paremmin 
yhteen.

(51) Maaseudun kehittämisohjelmiin olisi 
sisällyttävä innovatiivisia toimia, jotka 
edistävät resurssitehokasta, tuottavaa, 
kestävää ja vähäpäästöistä 
maataloussektoria ja joita tuetaan 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti. 
Eurooppalaisella 
innovaatiokumppanuudella olisi pyrittävä 
nopeuttamaan ja laajentamaan 
innovatiivisten ratkaisujen siirtämistä 
käytäntöön. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden olisi tuotava 
lisäarvoa lisäämällä innovointiin liittyvien 
välineiden käyttöä ja tehokkuutta ja 
parantamalla niiden välistä synergiaa. 
Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
olisi korjattava puutteita yhdistämällä 
tutkimus ja maatalouskäytäntö paremmin 
yhteen ja kannustamalla 
osaamisintensiiviseen maatalouteen.

Or. en

Tarkistus 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Maaseudun kehittämisohjelmiin olisi 
sisällyttävä innovatiivisia toimia, jotka 
edistävät resurssitehokasta, tuottavaa ja 
vähäpäästöistä maataloussektoria ja joita 
tuetaan maatalouden tuottavuutta ja 

(51) Maaseudun kehittämisohjelmiin olisi 
sisällyttävä innovatiivisia toimia, jotka 
edistävät resurssitehokasta, tuottavaa ja 
vähäpäästöistä maataloussektoria ja joita 
tuetaan maatalouden tuottavuutta ja 
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kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti. 
Eurooppalaisella 
innovaatiokumppanuudella olisi pyrittävä 
nopeuttamaan ja laajentamaan 
innovatiivisten ratkaisujen siirtämistä 
käytäntöön. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden olisi tuotava 
lisäarvoa lisäämällä innovointiin liittyvien 
välineiden käyttöä ja tehokkuutta ja 
parantamalla niiden välistä synergiaa. 
Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
olisi korjattava puutteita yhdistämällä 
tutkimus ja maatalouskäytäntö paremmin 
yhteen.

kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti. 
Eurooppalaisella 
innovaatiokumppanuudella olisi pyrittävä 
nopeuttamaan ja laajentamaan 
innovatiivisten ratkaisujen siirtämistä 
käytäntöön. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden olisi tuotava 
lisäarvoa lisäämällä innovointiin liittyvien 
välineiden käyttöä ja tehokkuutta ja 
parantamalla niiden välistä synergiaa. 
Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
olisi korjattava puutteita yhdistämällä 
tutkimus ja maatalouskäytäntö paremmin 
yhteen ja helpottamalla siten 
vuoropuhelua.

Or. en

Tarkistus 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden yhteydessä 
tuettavien innovatiivisten hankkeiden 
toteutus olisi uskottava toimijaryhmille, 
jotka kokoavat yhteen viljelijät, tutkijat, 
neuvojat ja muut toimijat, joita 
maataloussektorin innovointi koskee. Jotta 
tällaisista hankkeista saatavista tuloksista 
olisi hyötyä koko sektorille, niiden tulokset 
olisi jaettava.

(52) Maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden yhteydessä 
tuettavien innovatiivisten hankkeiden 
toteutus olisi uskottava toimijaryhmille, 
jotka kokoavat yhteen viljelijät, tutkijat, 
neuvojat, valtioista riippumattomat 
järjestöt ja muut toimijat, joita 
maataloussektorin innovointi koskee. Jotta 
tällaisista hankkeista saatavista tuloksista 
olisi hyötyä koko sektorille, niiden tulokset 
olisi jaettava.

Or. en

Perustelu

Yksi maaseudun kehittämisasetuksen tärkeimpiä osa-alueita on innovointi. Maailmanpankki 
on määritellyt innovointijärjestelmän organisaatioiden, yritysten ja yksilöiden verkostoksi, 
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joka keskittyy uusien tuotteiden, uusien prosessien ja uusien organisointimuotojen 
saattamiseen talouden käyttöön yhdessä instituutioiden ja toimintalinjojen kanssa, jotka 
vaikuttavat niiden toimintaan ja suorituskykyyn. On tärkeää tuoda esiin valtioista 
riippumattomat järjestöt, koska ne ovat toimijoita, jotka voivat auttaa viljelijöitä 
vahvistamaan markkina-asemaansa tulevaisuudessa.

Tarkistus 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Olisi säädettävä tämän asetuksen 
nojalla maaseudun kehittämiseen 
myönnettävän unionin tuen 
kokonaismäärän määrittämisestä 1 päivästä 
tammikuuta 2014 31 päivään joulukuuta 
2020 ulottuvalla kaudella, sen 
jakaantumisesta eri vuosille ja vähemmän 
kehittyneille alueille kohdennettavasta 
vähimmäismäärästä vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen ja samaa 
ajanjaksoa koskevan budjettiyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta tehdyn 
toimielinten sopimuksen mukaisesti. 
Käytettävissä oleville määrärahoille olisi 
tehtävä ohjelmatyötä varten 
kiinteämääräinen indeksikorjaus. .

(53) Olisi säädettävä tämän asetuksen 
nojalla maaseudun kehittämiseen 
myönnettävän unionin tuen 
kokonaismäärän määrittämisestä 1 päivästä 
tammikuuta 2014 31 päivään joulukuuta 
2020 ulottuvalla kaudella, sen 
jakaantumisesta eri vuosille ja 
kohdennettavasta vähimmäismäärästä 
vähemmän kehittyneille alueille sekä 
siirtymäalueille, joita on tuettu kaudella 
2007–2013 lähentymistavoitteesta mutta 
joiden BKT asukasta kohden on yli 
75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n 
keskiarvosta, vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen ja samaa 
ajanjaksoa koskevan budjettiyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta tehdyn 
toimielinten sopimuksen mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(53 a) Olisi vahvistettava 
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jäsenvaltiokohtainen vuosijakauma 
mukauttamalla maaseudun kehittämiseen 
myönnettävää unionin tukea siten, että 
siirrytään vaiheittain pois aikaisemmasta 
käytännöstä. Jäsenvaltioissa, joissa 
maaseudun kehittämiseen myönnetyn 
hehtaarikohtaisen tuen määrä on alle 
90 prosenttia keskiarvosta, olisi nykytason 
ja keskiarvon välistä eroa kavennettava 
yhdellä kolmanneksella. Kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden, joissa hehtaarikohtaisen 
tuen määrä on unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen mukauttamisen 
rahoittamiseen. Jotta kuitenkin vältetään 
määrärahojen liiallinen vähentäminen, 
näiden jäsenvaltioiden panos ei saa ylittää 
X prosenttia niiden alkuperäisistä 
määrärahoista.

Or. fr

Tarkistus 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Maaseuturahaston varojen 
hallinnoinnin helpottamiseksi olisi 
vahvistettava maaseudun kehittämisen 
ohjelmatyöhön sovellettava yhtenäinen 
maaseuturahaston rahoitusosuus suhteessa 
jäsenvaltioiden julkisiin menoihin. 
Tietyntyyppisten tukitoimien erityisen 
tärkeyden tai luonteen huomioon 
ottamiseksi niille olisi vahvistettava 
erilliset rahoitusosuudet. Jotta 
lievennettäisiin erityisiä rajoituksia, jotka 
liittyvät kehitystasoon, syrjäiseen sijaintiin 
ja saaristoasemaan, vähemmän 
kehittyneille alueille, syrjäisimmille 
alueille ja pienille Egeanmeren saarille 
olisi vahvistettava asianmukainen 

(54) Maaseuturahaston varojen 
hallinnoinnin helpottamiseksi olisi 
vahvistettava maaseudun kehittämisen 
ohjelmatyöhön sovellettava yhtenäinen 
maaseuturahaston rahoitusosuus suhteessa 
jäsenvaltioiden julkisiin menoihin. 
Tietyntyyppisten tukitoimien erityisen 
tärkeyden tai luonteen huomioon 
ottamiseksi niille olisi vahvistettava 
erilliset rahoitusosuudet. Jotta 
lievennettäisiin erityisiä rajoituksia, jotka 
liittyvät kehitystasoon, syrjäiseen sijaintiin 
ja saaristoasemaan, vähemmän 
kehittyneille alueille, siirtymäalueille, joita 
on tuettu kaudella 2007–2013 
lähentymistavoitteesta mutta joiden BKT 
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maaseuturahaston rahoitusosuus. asukasta kohden on yli 75 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, 
syrjäisimmille alueille ja pienille 
Egeanmeren saarille olisi vahvistettava 
asianmukainen maaseuturahaston 
rahoitusosuus.

Or. de

Tarkistus 200
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Maaseuturahaston varojen 
hallinnoinnin helpottamiseksi olisi 
vahvistettava maaseudun kehittämisen 
ohjelmatyöhön sovellettava yhtenäinen 
maaseuturahaston rahoitusosuus suhteessa 
jäsenvaltioiden julkisiin menoihin. 
Tietyntyyppisten tukitoimien erityisen 
tärkeyden tai luonteen huomioon 
ottamiseksi niille olisi vahvistettava 
erilliset rahoitusosuudet. Jotta 
lievennettäisiin erityisiä rajoituksia, jotka 
liittyvät kehitystasoon, syrjäiseen sijaintiin 
ja saaristoasemaan, vähemmän 
kehittyneille alueille, syrjäisimmille 
alueille ja pienille Egeanmeren saarille 
olisi vahvistettava asianmukainen 
maaseuturahaston rahoitusosuus.

(54) Maaseuturahaston varojen 
hallinnoinnin helpottamiseksi olisi 
vahvistettava maaseudun kehittämisen 
ohjelmatyöhön sovellettava yhtenäinen 
maaseuturahaston rahoitusosuus suhteessa 
jäsenvaltioiden julkisiin menoihin. 
Tietyntyyppisten tukitoimien erityisen 
tärkeyden tai luonteen huomioon 
ottamiseksi niille olisi vahvistettava 
erilliset rahoitusosuudet. Sen vuoksi 29, 
30, 31 ja 34 artiklassa tarkoitetuille 
toimenpiteille olisi asetettava 60 prosentin 
yhteisrahoitusosuus, ja 
osuuskuntatoiminnalle olisi voitava 
asettaa myös korkeampi 
yhteisrahoitusosuus. Jotta lievennettäisiin 
erityisiä rajoituksia, jotka liittyvät 
kehitystasoon, syrjäiseen sijaintiin ja 
saaristoasemaan, vähemmän kehittyneille 
alueille, syrjäisimmille alueille ja pienille 
Egeanmeren saarille olisi vahvistettava 
asianmukainen maaseuturahaston 
rahoitusosuus.

Or. en
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Tarkistus 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Maaseuturahaston varojen 
hallinnoinnin helpottamiseksi olisi 
vahvistettava maaseudun kehittämisen 
ohjelmatyöhön sovellettava yhtenäinen 
maaseuturahaston rahoitusosuus suhteessa 
jäsenvaltioiden julkisiin menoihin. 
Tietyntyyppisten tukitoimien erityisen 
tärkeyden tai luonteen huomioon 
ottamiseksi niille olisi vahvistettava 
erilliset rahoitusosuudet. Jotta 
lievennettäisiin erityisiä rajoituksia, jotka 
liittyvät kehitystasoon, syrjäiseen sijaintiin 
ja saaristoasemaan, vähemmän 
kehittyneille alueille, syrjäisimmille 
alueille ja pienille Egeanmeren saarille 
olisi vahvistettava asianmukainen 
maaseuturahaston rahoitusosuus.

(54) Maaseuturahaston varojen 
hallinnoinnin helpottamiseksi olisi 
vahvistettava maaseudun kehittämisen 
ohjelmatyöhön sovellettava yhtenäinen 
maaseuturahaston rahoitusosuus suhteessa 
jäsenvaltioiden julkisiin menoihin. 
Tietyntyyppisten tukitoimien erityisen 
tärkeyden tai luonteen huomioon 
ottamiseksi niille olisi vahvistettava 
erilliset rahoitusosuudet. Jotta 
lievennettäisiin erityisiä rajoituksia, jotka 
liittyvät kehitystasoon, syrjäiseen sijaintiin 
ja saaristoasemaan, vähemmän 
kehittyneille alueille, siirtymäalueille, 
syrjäisimmille alueille ja pienille 
Egeanmeren saarille olisi vahvistettava 
asianmukainen maaseuturahaston 
rahoitusosuus.

Or. es

Tarkistus 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(54 a) Prioriteetissa vahvistettujen 
erityisten tavoitteiden saavuttamisen 
edistämiseksi rahoitusvälineitä voidaan 
hyödyntää sen jälkeen, kun on laadittu 
ennakkoarviointi, jossa on yksilöity 
markkinoiden ongelmia tai epätyydyttäviä 
investointioloja sekä investointitarpeita. 
Nämä rahoitusvälineet voidaan perustaa 
asetuksen (EU) N:o ...CSF/2012 
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IV osaston 32–40 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 203
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet ja annettava 
tarvittavat säännökset sen varmistamiseksi, 
että niiden maaseudun 
kehittämistoimenpiteet ovat 
todennettavissa ja valvottavissa. Tästä 
syystä hallintoviranomaisen olisi laadittava 
ennakkoarviointi ja arvioitava 
toimenpiteitä ohjelman koko toteutuksen 
ajan. Toimenpiteitä, jotka eivät vastaa 
edellä mainittua edellytystä, olisi 
mukautettava.

(56) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet ja annettava 
tarvittavat säännökset sen varmistamiseksi, 
että niiden maaseudun 
kehittämistoimenpiteet ovat 
todennettavissa ja valvottavissa. Tästä 
syystä hallintoviranomaisen olisi laadittava 
ennakkoarviointi ja arvioitava 
toimenpiteitä ohjelman koko toteutuksen 
ajan noudattaen pienten avustusten osalta 
suhteellisuusperiaatetta. Toimenpiteitä, 
jotka eivät vastaa edellä mainittua 
edellytystä, olisi mukautettava.

Or. pt

Tarkistus 204
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa olisi seurattava, jotta 
voitaisiin säännöllisesti tarkastella 
ohjelman toteutusta ja edistymistä kohti 
ohjelman vahvistettuja tavoitteita. 
Maaseuturahastosta tuettujen toimien 
tehokkuuden ja vaikutuksen osoittaminen 

(59) Kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa olisi seurattava, jotta 
voitaisiin säännöllisesti tarkastella 
ohjelman toteutusta ja edistymistä kohti 
ohjelman vahvistettuja tavoitteita. 
Maaseuturahastosta tuettujen toimien 
tehokkuuden ja vaikutuksen osoittaminen 
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ja parantaminen riippuu myös ohjelman 
valmistelun ja toteutuksen ja sen 
loppuunsaattamisen aikaisesta arvioinnista. 
Sen vuoksi komission ja jäsenvaltioiden 
olisi laadittava yhdessä seuranta- ja 
arviointijärjestelmä, jonka tavoitteena on 
osoittaa maaseudun kehittämispolitiikan 
edistyminen ja arvioida maaseudun 
kehittämispolitiikkaan liittyvien toimien 
vaikutusta ja tehokkuutta.

ja parantaminen riippuu myös ohjelman 
valmistelun ja toteutuksen ja sen 
loppuunsaattamisen aikaisesta arvioinnista. 
Sen vuoksi komission, Euroopan 
parlamentin ja jäsenvaltioiden olisi 
laadittava yhdessä seuranta- ja 
arviointijärjestelmä, jonka tavoitteena on 
osoittaa maaseudun kehittämispolitiikan 
edistyminen ja arvioida maaseudun 
kehittämispolitiikkaan liittyvien toimien 
vaikutusta ja tehokkuutta.

Or. de

Tarkistus 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Lisäksi unionin tukeen oikeutettujen 
maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja 
menettelyjen yksinkertaistamiseksi, 
jäsenvaltioiden maksama tuki, joka on 
tarkoitettu unionin tukea saavien
maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
lisärahoitukseen ja joka kuuluu
perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan, olisi sallittava 
ohjelmatyön osana tämän asetuksen 
säännösten mukaista ilmoitusmenettelyä 
noudattaen. Näiden tukien asianmukaisen 
seurannan varmistamiseksi komissio 
soveltaa niitä arvioidessaan analogisesti 
perussopimuksen 107 artiklan 
soveltamiseksi vahvistettuja perusteita. Sen 
varmistamiseksi, ettei panna täytäntöön 
kansallista lisärahoitusta, jota komissio ei 
ole hyväksynyt, kyseinen jäsenvaltio ei 
saisi antaa maatalouden kehittämiseen 
ehdotettua lisärahoitusta käyttöön ennen 
sen hyväksymistä. Jäsenvaltioiden 
maksama tuki, joka on tarkoitettu unionin 

(65) Lisäksi unionin tukeen oikeutettujen 
maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja 
menettelyjen yksinkertaistamiseksi, 
jäsenvaltioiden maksama tuki, joka on 
tarkoitettu unionin tukea saaviin
maaseudun kehittämistoimenpiteisiin ja 
joka ei kuulu perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan, olisi sallittava 
ohjelmatyön osana tämän asetuksen 
säännösten mukaista ilmoitusmenettelyä 
noudattaen. Näiden tukien asianmukaisen 
seurannan varmistamiseksi komissio 
soveltaa niitä arvioidessaan analogisesti 
perussopimuksen 107 artiklan 
soveltamiseksi vahvistettuja perusteita.
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tukea saavien maaseudun
kehittämistoimenpiteiden lisärahoitukseen 
ja joka kuuluu perussopimuksen 42 
artiklan soveltamisalaan, olisi ilmoitettava 
komissiolle perussopimuksen 108 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, paitsi jos se kuuluu 
komission asetuksen (EY) N:o 994/9821 
nojalla annetun asetuksen 
soveltamisalaan, eikä sitä saa antaa 
käyttöön ennen komission lopullista 
hyväksymistä.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on 66 artiklaan tehdyn tarkistuksen mukainen.

Tarkistus 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Lisäksi unionin tukeen oikeutettujen 
maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja 
menettelyjen yksinkertaistamiseksi, 
jäsenvaltioiden maksama tuki, joka on 
tarkoitettu unionin tukea saavien
maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
lisärahoitukseen ja joka kuuluu
perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan, olisi sallittava 
ohjelmatyön osana tämän asetuksen 
säännösten mukaista ilmoitusmenettelyä 
noudattaen. Näiden tukien asianmukaisen 
seurannan varmistamiseksi komissio 
soveltaa niitä arvioidessaan analogisesti 
perussopimuksen 107 artiklan 
soveltamiseksi vahvistettuja perusteita. Sen 
varmistamiseksi, ettei panna täytäntöön 
kansallista lisärahoitusta, jota komissio ei 

(65) Lisäksi unionin tukeen oikeutettujen 
maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja 
menettelyjen yksinkertaistamiseksi, 
jäsenvaltioiden maksama tuki, joka on 
tarkoitettu unionin tukea saaviin
maaseudun kehittämistoimenpiteisiin ja 
joka ei kuulu perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan, olisi sallittava 
ohjelmatyön osana tämän asetuksen 
säännösten mukaista ilmoitusmenettelyä 
noudattaen. Näiden tukien asianmukaisen 
seurannan varmistamiseksi komissio 
soveltaa niitä arvioidessaan analogisesti 
perussopimuksen 107 artiklan 
soveltamiseksi vahvistettuja perusteita.
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ole hyväksynyt, kyseinen jäsenvaltio ei 
saisi antaa maatalouden kehittämiseen 
ehdotettua lisärahoitusta käyttöön ennen 
sen hyväksymistä. Jäsenvaltioiden 
maksama tuki, joka on tarkoitettu unionin 
tukea saavien maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden lisärahoitukseen 
ja joka kuuluu perussopimuksen 42 
artiklan soveltamisalaan, olisi ilmoitettava 
komissiolle perussopimuksen 108 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, paitsi jos se kuuluu 
komission asetuksen (EY) N:o 994/9821 
nojalla annetun asetuksen 
soveltamisalaan, eikä sitä saa antaa 
käyttöön ennen komission lopullista 
hyväksymistä.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen VII osastoon ehdotetun valtiontukea koskevan tarkistuksen 
kanssa.

Tarkistus 207
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Lisäksi unionin tukeen oikeutettujen 
maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja 
menettelyjen yksinkertaistamiseksi, 
jäsenvaltioiden maksama tuki, joka on 
tarkoitettu unionin tukea saavien 
maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
lisärahoitukseen ja joka kuuluu
perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan, olisi sallittava 
ohjelmatyön osana tämän asetuksen 
säännösten mukaista ilmoitusmenettelyä 
noudattaen. Näiden tukien asianmukaisen 
seurannan varmistamiseksi komissio 

(65) Lisäksi unionin tukeen oikeutettujen 
maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja 
menettelyjen yksinkertaistamiseksi, 
jäsenvaltioiden maksama tuki, joka on 
tarkoitettu unionin tukea saaviin
maaseudun kehittämistoimenpiteisiin ja 
joka ei kuulu perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan, olisi sallittava 
ohjelmatyön osana tämän asetuksen 
säännösten mukaista ilmoitusmenettelyä 
noudattaen. Näiden tukien asianmukaisen 
seurannan varmistamiseksi komissio 
soveltaa niitä arvioidessaan analogisesti 
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soveltaa niitä arvioidessaan analogisesti 
perussopimuksen 107 artiklan 
soveltamiseksi vahvistettuja perusteita. Sen 
varmistamiseksi, ettei panna täytäntöön 
kansallista lisärahoitusta, jota komissio ei 
ole hyväksynyt, kyseinen jäsenvaltio ei 
saisi antaa maatalouden kehittämiseen 
ehdotettua lisärahoitusta käyttöön ennen 
sen hyväksymistä. Jäsenvaltioiden 
maksama tuki, joka on tarkoitettu unionin 
tukea saavien maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden lisärahoitukseen 
ja joka kuuluu perussopimuksen 42 
artiklan soveltamisalaan, olisi ilmoitettava 
komissiolle perussopimuksen 108 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, paitsi jos se kuuluu 
komission asetuksen (EY) N:o 994/9821 
nojalla annetun asetuksen 
soveltamisalaan, eikä sitä saa antaa 
käyttöön ennen komission lopullista 
hyväksymistä.

perussopimuksen 107 artiklan 
soveltamiseksi vahvistettuja perusteita.

Or. es

Tarkistus 208
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti Tarkistus

(68) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta tämän 
asetuksen täytäntöönpanolle voitaisiin 
varmistaa yhdenmukaiset edellytykset, kun 
kyseessä ovat maaseudun 
kehittämisohjelmien esittäminen, 
ohjelmien ja niihin tehtävien muutosten 
hyväksyminen, ohjelmia hyväksyttäessä 
sovellettavat menettelyt ja aikataulut, 
ohjelmamuutoksia hyväksyttäessä 
sovellettavat menettelyt ja aikataulut, 
niiden voimaantulo ja esittämistiheys 
mukaan luettuina, maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden toteuttamista 

(68) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa 90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotta tämän asetuksen 
täytäntöönpanolle voitaisiin varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset, kun kyseessä 
ovat maaseudun kehittämisohjelmien 
esittäminen, ohjelmien ja niihin tehtävien 
muutosten hyväksyminen, ohjelmia 
hyväksyttäessä sovellettavat menettelyt ja 
aikataulut, ohjelmamuutoksia 
hyväksyttäessä sovellettavat menettelyt ja
aikataulut, niiden voimaantulo ja 
esittämistiheys mukaan luettuina, 
maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
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koskevat erityisedellytykset, tässä 
asetuksessa perustettujen verkostojen 
rakenne ja toiminta, seuranta- ja 
valvontajärjestelmän hyväksyminen sekä 
tietojärjestelmän toimintaa koskevat 
säännöt. Tätä valtaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

toteuttamista koskevat erityisedellytykset, 
tässä asetuksessa perustettujen verkostojen 
rakenne ja toiminta, seuranta- ja 
valvontajärjestelmän hyväksyminen sekä 
tietojärjestelmän toimintaa koskevat 
säännöt.

Or. de

Perustelu

Luetellut päätökset eivät ole luonteeltaan pelkästään teknisiä.

Tarkistus 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) 'seuranta- ja arviointijärjestelmällä' 
komission ja jäsenvaltioiden kehittämää 
yleistä lähestymistapaa, jossa määritellään 
rajoitettu määrä yhteisiä indikaattoreita, 
jotka liittyvät perustason tilanteeseen ja 
ohjelmien rahoituksen toteuttamiseen, 
tuotoksiin, tuloksiin ja vaikutuksiin;

(f) 'seuranta- ja arviointijärjestelmällä' 
komission ja jäsenvaltioiden kehittämää 
yleistä lähestymistapaa, jossa määritellään 
rajoitettu määrä yhteisiä indikaattoreita, 
jotka liittyvät perustason tilanteeseen ja 
ohjelmien rahoituksen toteuttamiseen, 
tuotoksiin ja tuloksiin; järjestelmän ei 
tarvitse perustua yksinomaan määrään, ja 
tällainen toimintatapa voidaan 
tarvittaessa ja asianmukaisia menetelmiä 
käyttäen korvata ohjelman tuotoksiin 
sovellettavalla, laatuun suhteutetulla 
toimintatavalla;

Or. fr
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Tarkistus 210
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) 'seuranta- ja arviointijärjestelmällä' 
komission ja jäsenvaltioiden kehittämää 
yleistä lähestymistapaa, jossa määritellään 
rajoitettu määrä yhteisiä indikaattoreita, 
jotka liittyvät perustason tilanteeseen ja 
ohjelmien rahoituksen toteuttamiseen, 
tuotoksiin, tuloksiin ja vaikutuksiin;

(f) 'seuranta- ja arviointijärjestelmällä' 
komission ja jäsenvaltioiden kehittämää 
yleistä lähestymistapaa, jossa määritellään 
rajoitettu määrä yhteisiä indikaattoreita, 
jotka liittyvät perustason tilanteeseen ja 
ohjelmien rahoituksen toteuttamiseen, 
tuotoksiin ja tuloksiin; järjestelmän ei 
tarvitse perustua yksinomaan määrään, ja 
tällainen toimintatapa voidaan 
tarvittaessa ja asianmukaisia menetelmiä 
käyttäen korvata ohjelman tuotoksiin 
sovellettavalla, laatuun suhteutetulla 
toimintatavalla;

Or. fr

Tarkistus 211
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) 'vähemmän kehittyneillä alueilla' 
alueita, joiden asukasta kohti laskettu 
bruttokansantuote (BKT) on alle 75 
prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta;

(j) 'vähemmän kehittyneillä alueilla' 
alueita, joita tuetaan vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen 
lähentymistavoitteesta ja joiden asukasta 
kohti laskettu bruttokansantuote (BKT) on 
alle 75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta;

Or. pt

Tarkistus 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 



AM\903101FI.doc 143/172 PE489.640v01-00

FI

Zamora, Georgios Papastamkos

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) 'siirtymäalueilla' alueita, joiden 
asukasta kohti laskettu bruttokansantuote 
(BKT) on 75–90 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta;

Or. es

Perustelu

Siirtymäalueet olisi otettava huomioon maaseuturahaston osuutta koskevaan 65 artiklaan 
tehdyn tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) 'siirtymäalueilla' alueita, joiden 
asukasta kohti laskettu bruttokansantuote 
(BKT) on 75–90 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta;

Or. es

Perustelu

Siirtymäalueet olisi otettava huomioon maaseuturahaston osuutta koskevaan 65 artiklaan 
tehdyn tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(j a) 'siirtymäalueilla' alueita, joiden 
asukasta kohti laskettu bruttokansantuote 
(BKT) on 75–90 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta;

Or. fr

Tarkistus 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) 'korkean luontoarvon 
maataloustuotannolla' viljelyjärjestelmiä, 
jotka sisältävät viljelytoiminnan ja 
maatalousmaan ja joiden erityispiirteiden 
perusteella voidaan odottaa, että ne 
tukevat korkealaatuista luonnon 
monimuotoisuutta tai suojeluarvoltaan 
merkittäviä lajeja ja elinympäristöjä. 
Nämä järjestelmät ovat luonteenomaisesti 
muita kuin voimaperäisiä tuotantoalueita 
ja niillä kasvaa runsaasti luonnollista tai 
osittain luonnollista kasvillisuutta. Niille 
voi olla luonteenomaista myös 
monimuotoinen maanpeite.

Or. en

Tarkistus 216
George Lyon, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) 'luonnonarvoltaan merkittävällä 
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maataloustuotannolla' 
maatalousjärjestelmiä, jotka sisältävät 
maataloustoiminnan ja maatalousmaan ja 
joiden erityispiirteiden perusteella 
voidaan odottaa, että ne tukevat runsasta 
luonnon monimuotoisuutta tai 
suojeluarvoltaan merkittäviä lajeja ja 
elinympäristöjä. Nämä järjestelmät ovat 
luonteenomaisesti muita kuin 
voimaperäisiä tuotantoalueita ja niillä 
kasvaa runsaasti luonnollista tai osittain 
luonnollista kasvillisuutta. Niille voi olla 
luonteenomaista myös monimuotoinen 
maanpeite.

Or. en

Perustelu

Luonnonarvoltaan merkittävien alueiden maatalous on kestävä maatalousjärjestelmä, jonka 
arvo on tunnustettava. Maaseudun kehittämistä ja biologista monimuotoisuutta koskevien 
toimintalinjojen yhteisenä tavoitteena on ylläpitää luonnonarvoltaan merkittäviä 
maatalousjärjestelmiä. Luonnonarvoltaan merkittävien maatalousjärjestelmien määritelmä 
on lisättävä maaseudun kehittämisasetuksen määritelmiin, jotta käsite sisällytetään 
maaseudun kehittämiseen monialaisena tavoitteena ja sitä tuetaan.

Tarkistus 217
Brian Simpson

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

Komission teksti Tarkistus

(k a) 'luonnonarvoltaan merkittävällä 
maataloustuotannolla' tarkoitetaan 
maatalousjärjestelmiä, jotka sisältävät 
maataloustoiminnan ja maatalousmaan ja 
joiden erityispiirteiden perusteella 
voidaan odottaa, että ne tukevat runsasta 
luonnon monimuotoisuutta tai 
suojeluarvoltaan merkittäviä lajeja ja 
elinympäristöjä. Nämä järjestelmät ovat 
luonteenomaisesti muita kuin 
voimaperäisiä tuotantoalueita ja niillä 
kasvaa runsaasti luonnollista tai osittain
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luonnollista kasvillisuutta. Niille voi olla 
luonteenomaista myös monimuotoinen 
maanpeite.

Or. en

Perustelu

Luonnonarvoltaan merkittävien alueiden maataloustuotanto on kestävä 
maatalousjärjestelmä, jonka arvo on tunnustettava. Olisi perustettava temaattinen 
alaohjelma, jolla varmistetaan näiden järjestelmien yhdenmukainen tuki ja suojelu.

Tarkistus 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) 'transaktiokustannuksilla' sitoumukseen 
liittyviä kustannuksia, jotka eivät liity 
välittömästi sen toteuttamiseen;

(l) 'transaktiokustannuksilla' sitoumukseen 
liittyviä kustannuksia, jotka aiheutuvat 
epäsuorasti sen toteuttamisesta;

Or. ro

Tarkistus 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) 'transaktiokustannuksilla' sitoumukseen 
liittyviä kustannuksia, jotka eivät liity 
välittömästi sen toteuttamiseen;

(l) 'transaktiokustannuksilla' sitoumukseen 
liittyviä kustannuksia, jotka eivät liity 
välittömästi sen toteuttamiseen; ne voidaan 
laskea vakiokustannusten perusteella;

Or. fr
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Tarkistus 220
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komission teksti Tarkistus

(l a) 'maataloudella' eläinten, kasvien, 
sienten ja muiden elämänmuotojen 
hallittua hyödyntämistä ensisijaisesti 
elintarvikkeiden tuottamiseksi mutta myös 
kuitujen, biopolttoaineiden ja muiden 
elämää ylläpitävien tuotteiden 
tuottamiseksi metsätalouden ja 
karjanhoidon tuotteet mukaan luettuina;

Or. pt

Tarkistus 221
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – l b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(l b) 'tuotantojärjestelmällä' maan ja 
tuotantopanosten järjestelmää, jota 
hallinnoidaan kokonaisuutena;

Or. pt

Tarkistus 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

(m) 'käytössä olevalla maatalousmaalla', 
jäljempänä 'KMM', 30 päivänä 
marraskuuta 2009 annetussa komission 

(m) 'maatalousmaalla' pellon, pysyvien 
nurmien tai pysyvien viljelmien, myös 
peltometsätalousjärjestelmässä olevien 
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asetuksessa (EY) N:o 1200/2009 
tarkoitettua käytössä olevaa 
maatalousmaata;

kokonaispinta-alaa;

Or. fr

Tarkistus 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

(m a) 'pellolla' kasvien tuotantoa varten 
viljeltyä maata tai viljelyyn käytettävissä 
olevaa kesantomaata, mukaan lukien 
asetuksen (EY) N:o 1257/1999 22, 23 ja 
24 artiklan, asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 39 artiklan ja asetuksen (EU) 
N:o [RDR] 29 artiklan mukaisesti 
kesannoidut alat, riippumatta siitä, onko 
kyseisellä maalla kasvihuoneita tai kiinteä 
tai irtonainen suoja;

Or. fr

Tarkistus 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – m b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m b) 'pysyvillä viljelmillä' viljelykiertoon 
kuulumattomia kasveja, jotka ovat muita 
kuin pysyvät nurmet, joihin maata 
käytetään viiden vuoden ajan tai 
pidempään ja joista saadaan toistuvia 
satoja, mukaan luettuina taimitarhat ja 
lyhytkiertoinen energiapuu;

Or. fr
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Tarkistus 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – m c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m c) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
rehukasvien, nurmikasvien, pensaiden 
ja/tai puiden kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä), joka soveltuu 
laiduntamiseen ja joka ei ole kuulunut 
tilan viljelykiertoon vähintään viiteen 
vuoteen;

Or. fr

Tarkistus 226
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – m c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m c) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen;

Or. fr

Tarkistus 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – m d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m d) 'heinäkasveilla tai muilla 
nurmirehukasveilla' kaikkia kasveja, joita 
jäsenvaltiossa esiintyy perinteisesti 
luonnonmukaisesti laidunnettavilla 
alueilla (nurmikasvit, pensaat ja/tai puut) 
tai jotka tavallisesti sisältyvät keto- tai 
niittysiemenseoksiin (riippumatta siitä 
käytetäänkö näitä alueita 
laiduntamiseen);

Or. fr

Tarkistus 228
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – m d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m d) 'heinäkasveilla tai muilla 
nurmirehukasveilla' kaikkia kasveja, joita 
jäsenvaltiossa esiintyy perinteisesti 
luonnonmukaisesti laidunnettavilla 
alueilla tai jotka tavallisesti sisältyvät 
keto- tai niittysiemenseoksiin (riippumatta 
siitä käytetäänkö näitä alueita 
laiduntamiseen);

Or. fr

Tarkistus 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – m e alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(m e) 'peltometsätaloudella' saman 
lohkon sisällä tai reunamilla olevien 
puiden ja viljeltävien kasvien tai
laidunkasvien yhteistuotantoa;

Or. fr

Tarkistus 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) 'epäsuotuisilla sääoloilla' sellaisia 
sääoloja kuin halla, myrsky ja rakeet, jää, 
rankkasade tai ankara kuivuus, jotka ovat 
rinnastettavissa luonnonkatastrofiin;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) 'epäsuotuisilla sääoloilla' sellaisia 
sääoloja kuin halla, myrsky ja rakeet, jää, 
rankkasade tai ankara kuivuus, jotka ovat 
rinnastettavissa luonnonkatastrofiin;

(o) 'epäsuotuisilla sääoloilla' sellaisia 
sääoloja kuin halla, myrsky, myrskytuulet,
rakeet, jää, rankkasade tai ankara kuivuus, 
jotka ovat rinnastettavissa 
luonnonkatastrofiin;

Or. it
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Tarkistus 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – r alakohta

Komission teksti Tarkistus

(r) 'luonnonkatastrofilla' bioottista tai 
abioottista luonnonilmiötä, josta aiheutuu 
merkittävää häiriötä maatalouden 
tuotantojärjestelmille ja metsätalouden 
rakenteille ja joka aiheuttaa lopulta 
huomattavaa taloudellista haittaa maa- ja
metsätalouden aloilla;

(r) 'luonnonkatastrofilla' bioottista tai 
abioottista luonnonilmiötä, josta aiheutuu 
merkittävää häiriötä maatalouden 
tuotantojärjestelmille ja metsätalouden 
rakenteille ja joka aiheuttaa lopulta 
huomattavaa taloudellista haittaa maa- tai
metsätalouden aloilla;

Or. ro

Tarkistus 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

(t) 'lyhyellä toimitusketjulla' 
toimitusketjua, johon osallistuu vain 
joitakin talouden toimijoita, jotka ovat 
sitoutuneet yhteistyöhön, paikalliseen 
talouskehitykseen sekä tiiviisiin 
maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin 
suhteisiin tuottajien ja kuluttajien välillä;

(t) 'lyhyellä toimitusketjulla' 
toimitusketjua, johon osallistuu 
suoramyynnin, paikallismarkkinoiden ja 
yhteisön tukemien maatalousjärjestelmien 
kautta vain joitakin talouden toimijoita, 
jotka ovat sitoutuneet yhteistyöhön, 
paikalliseen talouskehitykseen sekä 
tiiviisiin maantieteellisiin ja 
yhteiskunnallisiin suhteisiin tuottajien ja 
kuluttajien välillä;

Or. en

Perustelu

Jotta tuetaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa lyhyiden toimitusketjujen kehittämiseen ja 
vastataan suoraan maaseutuyhteisöjen tarpeisiin, lyhyiden tuotantoketjujen määritelmässä 
olisi mainittava erikseen markkinointikanavat kuten suoramyynti, paikallismarkkinat ja 
yhteisön tukemat maatalousjärjestelmät viljelijöiden ja tuottajien keinona markkinoida 
laadukkaita elintarvikkeita.
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Tarkistus 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

(t) 'lyhyellä toimitusketjulla' 
toimitusketjua, johon osallistuu vain 
joitakin talouden toimijoita, jotka ovat 
sitoutuneet yhteistyöhön, paikalliseen 
talouskehitykseen sekä tiiviisiin 
maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin 
suhteisiin tuottajien ja kuluttajien välillä;

(t) 'lyhyellä toimitusketjulla' 
toimitusketjua, johon osallistuu 
suoramyynnin, paikallismarkkinoiden ja 
yhteisön tukemien maatalousjärjestelmien 
kautta vain joitakin talouden toimijoita, 
jotka ovat sitoutuneet yhteistyöhön, 
paikalliseen talouskehitykseen sekä 
tiiviisiin maantieteellisiin ja 
yhteiskunnallisiin suhteisiin tuottajien ja 
kuluttajien välillä;

Or. en

Tarkistus 235
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

(t) 'lyhyellä toimitusketjulla' 
toimitusketjua, johon osallistuu vain 
joitakin talouden toimijoita, jotka ovat 
sitoutuneet yhteistyöhön, paikalliseen 
talouskehitykseen sekä tiiviisiin 
maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin 
suhteisiin tuottajien ja kuluttajien välillä;

(t) 'lyhyellä toimitusketjulla' 
toimitusketjua, johon osallistuu 
suoramyynnin, paikallismarkkinoiden ja 
yhteisön tukemien maatalousjärjestelmien 
kautta vain joitakin talouden toimijoita, 
jotka ovat sitoutuneet yhteistyöhön, 
paikalliseen talouskehitykseen sekä 
tiiviisiin maantieteellisiin ja 
yhteiskunnallisiin suhteisiin tuottajien ja 
kuluttajien välillä;

Or. en
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Tarkistus 236
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

(t) 'lyhyellä toimitusketjulla' 
toimitusketjua, johon osallistuu vain 
joitakin talouden toimijoita, jotka ovat 
sitoutuneet yhteistyöhön, paikalliseen 
talouskehitykseen sekä tiiviisiin 
maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin 
suhteisiin tuottajien ja kuluttajien välillä;

(t) 'lyhyellä toimitusketjulla' 
toimitusketjua, johon osallistuu vain 
joitakin viljelijöitä ja muita talouden 
toimijoita, jotka ovat sitoutuneet 
yhteistyöhön, paikalliseen 
talouskehitykseen sekä tiiviisiin 
maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin 
suhteisiin tuottajien ja kuluttajien välillä;

Or. en

Tarkistus 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

(t) 'lyhyellä toimitusketjulla' 
toimitusketjua, johon osallistuu vain 
joitakin talouden toimijoita, jotka ovat 
sitoutuneet yhteistyöhön, paikalliseen 
talouskehitykseen sekä tiiviisiin 
maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin 
suhteisiin tuottajien ja kuluttajien välillä;

(t) 'lyhyellä toimitusketjulla' 
toimitusketjua, johon osallistuu vain 
joitakin talouden toimijoita, jotka asioivat 
suoraan kuluttajien kanssa tai ovat 
sitoutuneet yhteistyöhön, paikalliseen 
talouskehitykseen sekä tiiviisiin 
maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin
suhteisiin tuottajien ja kuluttajien välillä;

Or. it

Tarkistus 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

(t) 'lyhyellä toimitusketjulla' 
toimitusketjua, johon osallistuu vain 
joitakin talouden toimijoita, jotka ovat 
sitoutuneet yhteistyöhön, paikalliseen 
talouskehitykseen sekä tiiviisiin 
maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin 
suhteisiin tuottajien ja kuluttajien välillä;

(t) 'lyhyellä toimitusketjulla' 
toimitusketjua, johon osallistuu vain 
joitakin talouden toimijoita, jotka asioivat 
suoraan kuluttajien kanssa tai ovat 
sitoutuneet yhteistyöhön, paikalliseen 
talouskehitykseen sekä tiiviisiin 
maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin 
suhteisiin tuottajien ja kuluttajien välillä;

Or. it

Tarkistus 239
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

(t) 'lyhyellä toimitusketjulla' 
toimitusketjua, johon osallistuu vain 
joitakin talouden toimijoita, jotka ovat 
sitoutuneet yhteistyöhön, paikalliseen 
talouskehitykseen sekä tiiviisiin 
maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin 
suhteisiin tuottajien ja kuluttajien välillä;

(t) 'lyhyellä toimitusketjulla' 
toimitusketjua, johon osallistuu vain 
joitakin talouden toimijoita, jotka ovat 
sitoutuneet yhteistyöhön, paikalliseen 
talouskehitykseen ja paikalliseen 
kehittämisstrategiaan sekä tiiviisiin 
maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin 
suhteisiin tuottajien ja kuluttajien välillä;

Or. en

Tarkistus 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

(t) 'lyhyellä toimitusketjulla' (t) 'lyhyellä toimitusketjulla' 
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toimitusketjua, johon osallistuu vain 
joitakin talouden toimijoita, jotka ovat 
sitoutuneet yhteistyöhön, paikalliseen 
talouskehitykseen sekä tiiviisiin 
maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin 
suhteisiin tuottajien ja kuluttajien välillä;

toimitusketjua, johon osallistuu vain 
joitakin talouden toimijoita, jotka ovat 
sitoutuneet yhteistyöhön, paikalliseen 
talouskehitykseen sekä tiiviisiin 
maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin 
suhteisiin tuottajien, jalostajien ja 
kuluttajien välillä;

Or. fr

Tarkistus 241
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – u alakohta

Komission teksti Tarkistus

(u) 'nuorella viljelijällä' viljelijää, joka on 
alle 40-vuotias, kun hakemus jätetään, jolla 
on riittävä ammattitaito ja pätevyys ja joka 
ryhtyy ensimmäistä kertaa tilanpidosta 
vastaavaksi maatalousyrittäjäksi;

(u) 'nuorella viljelijällä' viljelijää, joka on 
alle 35-vuotias, kun hakemus jätetään, jolla 
on erittäin hyvä ammattitaito ja pätevyys 
ja joka ryhtyy ensimmäistä kertaa 
tilanpidosta vastaavaksi
maatalousyrittäjäksi;

Or. de

Tarkistus 242
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – u alakohta

Komission teksti Tarkistus

(u) 'nuorella viljelijällä' viljelijää, joka on 
alle 40-vuotias, kun hakemus jätetään, jolla 
on riittävä ammattitaito ja pätevyys ja joka 
ryhtyy ensimmäistä kertaa tilanpidosta 
vastaavaksi maatalousyrittäjäksi;

(u) 'nuorella viljelijällä' viljelijää, joka on 
enintään 40-vuotias, kun hakemus 
jätetään, jolla on riittävä ammattitaito ja 
pätevyys ja joka ryhtyy ensimmäistä kertaa 
tilanpidosta vastaavaksi 
maatalousyrittäjäksi;

Or. en
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Tarkistus 243
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – u alakohta

Komission teksti Tarkistus

(u) 'nuorella viljelijällä' viljelijää, joka on 
alle 40-vuotias, kun hakemus jätetään, jolla 
on riittävä ammattitaito ja pätevyys ja joka 
ryhtyy ensimmäistä kertaa tilanpidosta
vastaavaksi maatalousyrittäjäksi;

(u) 'nuorella viljelijällä' viljelijää, joka on 
enintään 40-vuotias, kun hakemus 
jätetään, jolla on riittävä ammattitaito ja 
pätevyys ja joka vastaa tilanpidosta;

Or. en

Tarkistus 244
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – u alakohta

Komission teksti Tarkistus

(u) 'nuorella viljelijällä' viljelijää, joka on 
alle 40-vuotias, kun hakemus jätetään, jolla 
on riittävä ammattitaito ja pätevyys ja joka 
ryhtyy ensimmäistä kertaa tilanpidosta 
vastaavaksi maatalousyrittäjäksi;

(u) 'nuorella viljelijällä' viljelijää, joka on 
alle 40-vuotias, kun hakemus jätetään, jolla 
on riittävä ammattitaito ja pätevyys ja joka 
vastaa tilanpidosta;

Or. en

Tarkistus 245
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – u alakohta

Komission teksti Tarkistus

(u) 'nuorella viljelijällä' viljelijää, joka on 
alle 40-vuotias, kun hakemus jätetään, jolla 

(u) 'nuorella viljelijällä' viljelijää, joka on 
alle 40-vuotias, kun hakemus jätetään, ja
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on riittävä ammattitaito ja pätevyys ja joka 
ryhtyy ensimmäistä kertaa tilanpidosta 
vastaavaksi maatalousyrittäjäksi;

jolla on riittävä ammattitaito ja pätevyys;

Or. en

Tarkistus 246
Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – u alakohta

Komission teksti Tarkistus

(u) 'nuorella viljelijällä' viljelijää, joka on 
alle 40-vuotias, kun hakemus jätetään, jolla 
on riittävä ammattitaito ja pätevyys ja joka 
ryhtyy ensimmäistä kertaa tilanpidosta 
vastaavaksi maatalousyrittäjäksi;

(u) 'nuorella viljelijällä' viljelijää, joka on 
alle 40-vuotias, kun hakemus jätetään, jolla 
on riittävä ammattitaito ja pätevyys ja/tai 
vahva taipumus yrittäjäksi ja joka ryhtyy 
ensimmäistä kertaa tilanpidosta vastaavaksi 
maatalousyrittäjäksi;

Or. it

Tarkistus 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – u alakohta

Komission teksti Tarkistus

(u) 'nuorella viljelijällä' viljelijää, joka on 
alle 40-vuotias, kun hakemus jätetään, jolla 
on riittävä ammattitaito ja pätevyys ja joka 
ryhtyy ensimmäistä kertaa tilanpidosta 
vastaavaksi maatalousyrittäjäksi;

(u) 'nuorella viljelijällä' viljelijää, joka on 
alle 40-vuotias, kun hakemus jätetään, joka 
ryhtyy ensimmäistä kertaa tilanpidosta 
vastaavaksi maatalousyrittäjäksi ja jolla on 
riittävä ammattitaito ja pätevyys;

Or. it
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Tarkistus 248
Mariya Gabriel

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

Komission teksti Tarkistus

(u a) 'naisviljelijällä' naispuolista 
luonnollista henkilöä, joka harjoittaa 
asetuksessa (EU) N:o DP/2012 
määriteltyä 'maataloustoimintaa';

Or. en

Tarkistus 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

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

Komission teksti Tarkistus

(u a) 'uudella viljelijällä' viljelijää, jolla 
on riittävä ammattitaito ja pätevyys ja 
joka ryhtyy ensimmäistä kertaa 
tilanpidosta vastaavaksi 
maatalousyrittäjäksi;

Or. fr

Tarkistus 250
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

(x a) 'viljelijällä' yhteisen 
maatalouspolitiikan puitteissa viljelijöille 
myönnettäviä suoria tukia koskevista 
säännöistä annetun asetuksen 4 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa ja 9 artiklassa 
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tarkoitettua aktiiviviljelijää.

Or. fr

Tarkistus 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

(x a) 'viljelijällä' yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia 
koskevista säännöistä annetun asetuksen 
4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 
9 artiklassa tarkoitettua aktiiviviljelijää;

Or. en

Tarkistus 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komission teksti Tarkistus

(x a) 'palkatulla maataloustyöntekijällä' 
toisen palveluksessa olevaa viljelijää; työ 
voi olla vakituista, kutsutyötä tai 
sivutyötä, se muodostaa maataloustyön ja 
arvoketjun keskeisen perustan, ja sen 
työolojen vakauden, turvallisuuden ja 
ammattimaisuuden olisi oltava 
ensisijainen parannustavoite.

Or. es

Tarkistus 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – x b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(x b) 'naisviljelijällä' tässä asetuksessa 
määriteltyä 'maataloustoimintaa' 
harjoittavaa naispuolista henkilöä. 

Or. es

Perustelu

Asetusehdotukseen olisi sisällytettävä naisviljelijöitä koskevia toimenpiteitä.

Tarkistus 254
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komission teksti Tarkistus

(x a) 'tuottajaorganisaatiolla' asetuksessa 
(EU) N:o YMJ/2011, jolla luotiin 
maataloustuotteiden yhteinen 
markkinajärjestely, tarkoitettuja 
organisaatioita. 

Or. es

Tarkistus 255
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – x b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(x b) 'tuottajaorganisaatioiden liitolla' 
asetuksessa (EU) N:o YMJ/2011, jolla 
luotiin maataloustuotteiden yhteinen 
markkinajärjestely, tarkoitettuja liittoja.
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Or. es

Tarkistus 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

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

Komission teksti Tarkistus

(x a) 'tuottajaorganisaatioiden liitoilla' 
ehdotuksen asetukseksi 
maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä 107 artiklassa 
määriteltyjä tuottajaorganisaatioiden 
liittoja.

Or. it

Tarkistus 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – x b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(x b) 'maatalousalan palveluntarjoajilla' 
tarvittavan pätevyyden hankkineita 
maatalouskoneurakoitsijoita, jotka 
tarjoavat ammattimaisia maatalousalan 
palveluita maaseutualueilla ja jotka 
palkkaa tai palkkiota vastaan suorittavat 
viranomaisille peltoviljelyyn, 
karjankasvatukseen tai metsien tai 
viheralueiden hoitoon liittyviä työtehtäviä 
silloin, kun tarvitaan suuria ja teknisesti 
edistyksellisiä laitteita ja koneita.

Or. it
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Tarkistus 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – x c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(x c) 'maatalousalan palveluilla' 
maatalousalan palveluntarjoajien 
julkisille ja yksityisille hankkijoille 
suorittamaa peltotyötä, esimerkiksi 
peltoviljelyyn, karjankasvatukseen ja 
metsien ja viheralueiden hoitoon liittyviä 
työtehtäviä.

Or. it

Tarkistus 259
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(x a) 'innovoinnilla' viljelijöiden, 
viljelijäryhmien, maaseutuyhteisöjen tai 
julkisten ja yksityisten tahojen välisten 
kumppanuuksien aloitteita ja toimintaa, 
johon voi osallistua tutkijoita ja 
tiedemiehiä ja jolla helpotetaan hyvien 
käytäntöjen ja tietämyksen vaihtoa ja 
toteutetaan tutkimusta ja tekniikoita, 
joiden avulla toimijat voivat hyödyntää 
taloudellisesti uusia tuotteita, prosesseja 
ja uusia organisointimuotoja parantaen 
siten elinoloja, kestäviä käytäntöjä ja 
tuloja;

Or. en



PE489.640v01-00 164/172 AM\903101FI.doc

FI

Tarkistus 260
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – x b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(x b) 'paikallisyhteisöjen omilla 
kehittämishankkeilla' hajautettua 
alhaalta ylöspäin etenevää hallintoa ja 
kumppanuutta paikallisella ja aluetta 
pienempien yksiköiden tasolla, millä 
kannustetaan maaseudun toimijoita 
suunnittelemaan ja toteuttamaan 
monialaisia, aluekohtaisia paikallisia 
strategioita ja edistetään 
paikallisyhteisöjen omistajuutta, 
valmiuksien kehittämistä ja innovointia;

Or. en

Tarkistus 261
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – x c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(x c) 'pientilalla' pieniä 
maatalousyksiköitä mukaan lukien osa-
aikaiset ja kotitarveviljelijät, joiden 
viljelyala on alle 5 ha tai 25 prosenttia 
jäsenvaltion tai alueen keskimääräisestä 
viljelystä saatavasta liikevaihdosta;

Or. en
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Tarkistus 262
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – x d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(x d) 'muulla kuin kemiallisella 
maataloudella' tuholaistorjunnassa 
käytettäviä vaihtoehtoisia menetelmiä, 
jotka perustuvat direktiivin 2009/128/EY 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin viljelytekniikoihin, tai 
fysikaalisia, mekaanisia tai biologisia 
tuholaistorjunnan menetelmiä;

Or. en

Tarkistus 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

(x a) 'muilla kuin kemiallisilla 
menetelmillä' tarkoitetaan 
kasvinsuojelussa ja tuholaistorjunnassa 
torjunta-aineiden sijaan käytettäviä 
vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka 
perustuvat direktiivin 2009/128/EY 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuihin viljelytekniikoihin, tai 
fysikaalisia, mekaanisia tai biologisia 
tuholaistorjunnan menetelmiä;

Or. en

Tarkistus 264
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – x e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(x e) 'edistyneillä kestävillä 
viljelyjärjestelmillä' integroituja 
viljelykäytäntöjä, jotka ovat 
(asetusten xxx) täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja edistyvät jatkuvasti 
ravinnekierron hallinnan, 
energiatehokkuuden ja jätteiden 
vähentämisen suhteen tavalla, joka 
ylläpitää ja lisää viljelyn, tuotantoeläinten 
ja luonnon monimuotoisuutta tiloilla;

Or. en

Tarkistus 265
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – x f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(x f) 'kestämättömillä viljelyjärjestelmillä' 
viljely- ja kotieläintuotantokäytäntöjä, 
joissa toistuvasti rikotaan (horisontaalisen 
asetuksen liitteessä II vahvistettuja) 
täydentäviä ehtoja käytetyn 
viljelyjärjestelmän perusluonteen vuoksi;

Or. en

Perustelu

Voimassa olevat täydentävät ehdot koskevat seuraavia: ravinnekierron heikko hallinta ja 
pohjavesien saastuminen (GEAC 1-3 ja SMR 1 a), liiallinen laiduntaminen käytettävissä 
oleviin hehtaareihin nähden (GEAC 3 a) ja suuri riippuvuus ulkopuolisesta energiasta ja 
ravinteista; biologinen monimuotoisuus (smr 2–3 ja 3 a) ja elintarviketurvallisuus (SMR 4–6).
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Tarkistus 266
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – x g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(x g) 'luonnonarvoltaan merkittävällä 
maataloustuotannolla' 
maatalousjärjestelmiä, jotka sisältävät 
maataloustoiminnan ja maatalousmaan ja 
joiden erityispiirteiden perusteella 
voidaan odottaa, että ne tukevat runsasta 
luonnon monimuotoisuutta tai 
suojeluarvoltaan merkittäviä lajeja ja 
elinympäristöjä. Nämä järjestelmät ovat 
luonteenomaisesti muita kuin 
voimaperäisiä tuotantoalueita ja niillä 
kasvaa runsaasti luonnollista tai osittain 
luonnollista kasvillisuutta. Niille voi olla 
luonteenomaista myös monimuotoinen 
maanpeite.

Or. en

Tarkistus 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tässä asetuksessa sovelletaan 
[suorista tuista annetun] asetuksen (EU) 
N:o [...] 4 artiklassa vahvistettuja 
määritelmiä.

Or. fr

Tarkistus 268
Alyn Smith
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan u alakohdassa säädetyn 
nuoren viljelijän määritelmän osalta 
komissiolle siirretään valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat edellytyksiä, joiden mukaan 
oikeushenkilöä voidaan pitää nuorena 
viljelijänä, ammatillisen pätevyyden 
hankkimiseen sovellettavan lisäajan 
vahvistaminen mukaan luettuna.

2. Edellä 1 kohdan u alakohdassa säädetyn 
nuoren viljelijän määritelmän ja 1 kohdan 
x c alakohdassa säädetyn pientilojen 
määritelmän osalta komissiolle siirretään 
valta antaa 90 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
edellytyksiä, joiden mukaan 
oikeushenkilöä voidaan pitää nuorena 
viljelijänä tai pienviljelijänä, ammatillisen 
pätevyyden hankkimiseen sovellettavan 
lisäajan vahvistaminen mukaan luettuna ja 
kunkin jäsenvaltion erityispiirteet 
huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 269
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahasto edesauttaa Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista edistämällä 
maaseudun kestävää kehittämistä 
kaikkialla unionissa tavalla, joka täydentää 
yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä 
'YMP', muita välineitä, koheesiopolitiikkaa 
ja yhteistä kalastuspolitiikkaa. Se edistää 
alueiden käytön ja ympäristön kannalta 
tasapainoisemman, 
ilmastoystävällisemmän ja 
ilmastonmuutoksen paremmin kestävän 
sekä innovatiivisemman unionin 
maatalousalan kehittymistä.

Maaseuturahasto edesauttaa Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista edistämällä 
maaseudun kestävää kehittämistä 
kaikkialla unionissa tavalla, joka täydentää 
yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä 
'YMP', muita välineitä, koheesiopolitiikkaa 
ja yhteistä kalastuspolitiikkaa. Se edistää 
alueiden käytön ja ympäristön kannalta 
tasapainoisemman ja ilmastonmuutoksen 
paremmin kestävän, innovatiivisemman ja 
taloudellisesti kestävämmän unionin 
maatalousalan kehittymistä.

Or. en
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Tarkistus 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahasto edesauttaa Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista edistämällä 
maaseudun kestävää kehittämistä 
kaikkialla unionissa tavalla, joka täydentää 
yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä 
'YMP', muita välineitä, koheesiopolitiikkaa 
ja yhteistä kalastuspolitiikkaa. Se edistää 
alueiden käytön ja ympäristön kannalta 
tasapainoisemman, 
ilmastoystävällisemmän ja 
ilmastonmuutoksen paremmin kestävän 
sekä innovatiivisemman unionin 
maatalousalan kehittymistä.

Maaseuturahasto edesauttaa Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista edistämällä 
maaseudun kestävää kehittämistä 
kaikkialla unionissa tavalla, joka täydentää 
yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä 
'YMP', muita välineitä, koheesiopolitiikkaa 
ja yhteistä kalastuspolitiikkaa. Se edistää 
alueiden käytön ja ympäristön kannalta 
tasapainoisemman, 
ilmastoystävällisemmän ja 
ilmastonmuutoksen paremmin kestävän 
sekä kilpailukykyisemmän, tuottavamman 
ja innovatiivisemman unionin maa- ja 
metsätalousalan kehittymistä.

Or. de

Perustelu

Maaseuturahaston tavoitteiden olisi oltava johdonmukaisia Eurooppa 2020 -strategian 
kasvutavoitteiden kanssa, ja näin ollen olisi käsiteltävä tilojen kilpailukykyä. Maa- ja 
metsätalous ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, minkä vuoksi niitä olisi käsiteltävä 
kokonaisliiketoimintana.

Tarkistus 271
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahasto edesauttaa Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista edistämällä 
maaseudun kestävää kehittämistä 

Maaseuturahasto edesauttaa 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista 
edistämällä maaseudun kestävää 
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kaikkialla unionissa tavalla, joka täydentää 
yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä 
'YMP', muita välineitä, koheesiopolitiikkaa 
ja yhteistä kalastuspolitiikkaa. Se edistää 
alueiden käytön ja ympäristön kannalta 
tasapainoisemman, 
ilmastoystävällisemmän ja 
ilmastonmuutoksen paremmin kestävän
sekä innovatiivisemman unionin 
maatalousalan kehittymistä.

kehittämistä kaikkialla unionissa tavalla, 
joka täydentää yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä 'YMP', 
muita välineitä, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa. Se edistää 
alueiden käytön ja ympäristön kannalta 
tasapainoisempaa, ilmastoystävällisempää
ja ilmastonmuutoksen paremmin kestävää
sekä innovatiivisempaa unionin 
maaseutualueiden sosioekonomista 
kehitystä.

Or. de

Tarkistus 272
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahasto edesauttaa Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista edistämällä 
maaseudun kestävää kehittämistä 
kaikkialla unionissa tavalla, joka täydentää 
yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä 
'YMP', muita välineitä, koheesiopolitiikkaa 
ja yhteistä kalastuspolitiikkaa. Se edistää 
alueiden käytön ja ympäristön kannalta 
tasapainoisemman, 
ilmastoystävällisemmän ja 
ilmastonmuutoksen paremmin kestävän 
sekä innovatiivisemman unionin 
maatalousalan kehittymistä.

Maaseuturahasto edesauttaa 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista 
edistämällä maaseudun kestävää 
kehittämistä kaikkialla unionissa tavalla, 
joka täydentää yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä 'YMP', 
muita välineitä, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa. Se edistää 
alueiden käytön ja ympäristön kannalta 
tasapainoisemman, 
ilmastoystävällisemmän ja 
ilmastonmuutoksen paremmin kestävän, 
innovatiivisemman ja taloudellisesti 
kestävämmän unionin maatalousalan 
kehittymistä.

Or. en

Tarkistus 273
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahasto edesauttaa Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista edistämällä 
maaseudun kestävää kehittämistä 
kaikkialla unionissa tavalla, joka täydentää 
yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä 
'YMP', muita välineitä, koheesiopolitiikkaa 
ja yhteistä kalastuspolitiikkaa. Se edistää 
alueiden käytön ja ympäristön kannalta 
tasapainoisemman, 
ilmastoystävällisemmän ja 
ilmastonmuutoksen paremmin kestävän 
sekä innovatiivisemman unionin 
maatalousalan kehittymistä.

Maaseuturahasto edesauttaa 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista 
edistämällä maaseudun kestävää 
kehittämistä kaikkialla unionissa tavalla, 
joka täydentää yhteisen 
maatalouspolitiikan, jäljempänä 'YMP', 
muita välineitä, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa. Se edistää 
alueiden käytön ja ympäristön kannalta 
tasapainoisemman, 
ilmastoystävällisemmän ja 
ilmastonmuutoksen paremmin kestävän 
sekä innovatiivisemman unionin 
maatalousalan kehittymistä, metsätalous 
mukaan luettuna, siten, että maatalous 
täyttää keskeisen tehtävän tuottaa 
unionissa tarvittava määrä hyviä 
elintarvikkeita unionin kansoille kaikkina 
aikoina.

Or. pt

Tarkistus 274
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahasto edesauttaa Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista edistämällä 
maaseudun kestävää kehittämistä 
kaikkialla unionissa tavalla, joka täydentää 
yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä 
'YMP', muita välineitä, koheesiopolitiikkaa 
ja yhteistä kalastuspolitiikkaa. Se edistää 
alueiden käytön ja ympäristön kannalta 
tasapainoisemman, 
ilmastoystävällisemmän ja 
ilmastonmuutoksen paremmin kestävän 

Maaseuturahasto edesauttaa Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista osana 
Euroopan maaseudun 
kehittämisstrategiaa edistämällä 
maaseudun kestävää kehittämistä 
kaikkialla unionissa tavalla, joka täydentää 
yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä 
’YMP’, muita välineitä, ja koordinoiden ja 
täydentäen koheesiopolitiikkaa ja yhteistä 
kalastuspolitiikkaa. Se edistää alueiden 
käytön ja ympäristön kannalta 
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sekä innovatiivisemman unionin
maatalousalan kehittymistä.

tasapainoisemman, 
ilmastoystävällisemmän ja 
ilmastonmuutoksen paremmin kestävän 
sekä innovatiivisemman unionin 
maatalousalan kehittymistä.

Or. fr


