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Tarkistus 111
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. de

Perustelu

Maatalouden ja kuluttajan kannalta on toivottavaa vapauttaa maatalous valtiollisista tuista ja 
holhouksesta vapaassa ja markkinaorientoituneessa Euroopassa. Ehdotuksellaan Euroopan 
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 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle osoitetussa komission 
tiedonannossa "Yhteinen 
maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, 
luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten 
hallita tulevat haasteet?"11 määritellään 
yhteisen maatalouspolitiikan mahdolliset 
haasteet, tavoitteet ja suuntaviivat 
vuoden 2013 jälkeen. Mainitusta 
tiedonannosta käytyjen keskustelujen 
perusteella yhteistä maatalouspolitiikkaa 
olisi uudistettava 
1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen. 
Uudistuksen olisi katettava kaikki yhteisen 
maatalouspolitiikan päävälineet, mukaan 

(1) Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle osoitetussa komission 
tiedonannossa "Yhteinen 
maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, 
luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten 
hallita tulevat haasteet?"11 määritellään 
yhteisen maatalouspolitiikan mahdolliset 
haasteet, tavoitteet ja suuntaviivat
vuoden 2013 jälkeen. Mainitusta 
tiedonannosta käytyjen keskustelujen 
perusteella yhteistä maatalouspolitiikkaa 
olisi uudistettava 
1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen. 
Uudistuksen olisi katettava kaikki yhteisen 
maatalouspolitiikan päävälineet, mukaan 
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luettuna yhteisen maatalouspolitiikan 
suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) 
N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) 
N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 
19 päivänä tammikuuta 2009 annettu 
neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009. 
Uudistuksen laajuuden vuoksi on 
aiheellista kumota asetus (EY) 
N:o 73/2009 ja korvata se uudella 
tekstillä. Uudistuksella olisi 
mahdollisuuksien mukaan
virtaviivaistettava ja yksinkertaistettava 
säännöksiä.

luettuna yhteisen maatalouspolitiikan 
suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) 
N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) 
N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 
19 päivänä tammikuuta 2009 annettu 
neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009. 
Uudistuksella olisi virtaviivaistettava ja 
yksinkertaistettava säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 113
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komission Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
antamassa tiedonannossa "Yhteinen 
maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, 
luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten 
hallita tulevat haasteet?" vahvistetaan 
vuoden 2013 jälkeisen yhteisen 
maatalouspolitiikan mahdolliset haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat. Mainitusta 
tiedonannosta käytyjen keskustelujen 
perusteella yhteistä maatalouspolitiikkaa 
olisi uudistettava 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Uudistuksen olisi katettava 
kaikki yhteisen maatalouspolitiikan 
päävälineet, mukaan luettuna yhteisen 
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä 

(1) Komission Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
antamassa tiedonannossa "Yhteinen 
maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, 
luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten 
hallita tulevat haasteet?" vahvistetaan 
vuoden 2013 jälkeisen yhteisen 
maatalouspolitiikan mahdolliset haasteet, 
tavoitteet ja suuntaviivat. Mainitusta 
tiedonannosta käytyjen keskustelujen 
perusteella yhteistä maatalouspolitiikkaa 
olisi uudistettava 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Uudistuksen olisi katettava 
kaikki yhteisen maatalouspolitiikan 
päävälineet, mukaan luettuna yhteisen 
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä 
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asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 
247/2006, (EY) N:o 378/2007 
muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä 
tammikuuta 2009 annettu neuvoston asetus 
(EY) N:o 73/2009. Uudistuksen laajuuden 
vuoksi on aiheellista kumota asetus (EY) 
N:o 73/2009 ja korvata se uudella tekstillä. 
Uudistuksella olisi mahdollisuuksien 
mukaan virtaviivaistettava ja 
yksinkertaistettava säännöksiä.

asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 
247/2006, (EY) N:o 378/2007 
muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä 
tammikuuta 2009 annettu neuvoston asetus 
(EY) N:o 73/2009. Uudistuksen laajuuden 
vuoksi on aiheellista kumota asetus (EY) 
N:o 73/2009 ja korvata se uudella tekstillä. 
Uudistuksella olisi virtaviivaistettava ja 
yksinkertaistettava säännöksiä.

Or. pt

Tarkistus 114
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Olisi luotava vahva yhteinen 
maatalouspolitiikka, jolle on varattu 
kauden 2007–2013 todelliseen kasvuun 
nähden riittävä talousarvio, jotta voidaan 
taata riittävän suuruinen ja monipuolinen 
laadukkaiden elintarvikkeiden jatkuva 
tuotanto Euroopan unionissa sekä edistää 
työllisyyttä, ympäristöarvojen suojelua, 
ilmastonmuutoksen torjuntaa ja 
aluehallintoa. Yhteisen 
ympäristöpolitiikan olisi myös 
perustuttava viljelijöiden ja muiden 
asiaankuuluvien toimijoiden sekä yleisesti 
ottaen kansalaisten kannalta 
yksinkertaisiin säännöksiin, jotta voidaan 
varmistaa täytäntöönpanon avoimuus, 
taata valvonta ja vähentää toimijoille ja 
hallinnolle aiheutuvia kustannuksia.

Or. pt
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Tarkistus 115
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Katsoo, että yhteinen 
maatalouspolitiikka on ristiriidassa 
sisämarkkinoita koskevan periaatteen ja 
niiden periaatteiden kanssa, joiden 
mukaan kaikille on taattava tasapuoliset 
toimintaedellytykset koko Euroopan 
unionissa ja maailmanmarkkinoilla. 
Yhteinen maatalouspolitiikka on EU:n 
kilpailusääntöjen ja kaikkiin muihin 
valtiontuen aloihin liittyvien sääntöjen 
vastaista. Tästä syystä olisi supistettava 
merkittävästi suoriin tukiin ja 
markkinoiden hallinnointivälineisiin 
liittyviä YMP:n menoja ja lakattava 
myöntämästä poikkeuksia valtiontuki- ja 
kilpailusäännöistä, jolloin unionin 
viljelijät voivat vapaasti kilpailla sekä 
EU:ssa että maailmanmarkkinoilla.

Or. en

Perustelu

Valtiontuilla ei pitäisi asettaa vähemmän tehokkaita tiloja etusijalle ja aiheuttaa siten haittaa 
tehokkaammille tiloille.

Tarkistus 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Katsoo, että yhteinen 
maatalouspolitiikka on ristiriidassa 
sisämarkkinoita koskevan periaatteen ja 
niiden periaatteiden kanssa, joiden 
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mukaan kaikille on taattava tasapuoliset 
toimintaedellytykset koko Euroopan 
unionissa. Yhteinen maatalouspolitiikka 
on EU:n kilpailusääntöjen ja kaikkiin 
muihin valtiontuen aloihin liittyvien 
sääntöjen vastaista. Tästä syystä olisi 
supistettava merkittävästi suoriin tukiin ja 
markkinoiden hallinnointivälineisiin 
liittyviä YMP:n menoja ja lakattava 
myöntämästä poikkeuksia valtiontuki- ja 
kilpailusäännöistä. Sisämarkkinoita 
koskevan periaatteen mukaisesti 
maataloudelle myönnetyt julkiset varat 
olisi kohdistettava yksinomaan 2020-
strategian tavoitteiden täyttämiseen, 
jolloin unionin viljelijät voivat vapaasti 
kilpailla sekä EU:ssa että 
maailmanmarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
olisi oltava yhtenevä elintarviketurvaa 
koskevan unionin poliittisen kehyksen 
(COM(2010)0127) kehitysyhteistyöhön 
liittyvien tavoitteiden kanssa, pyrkien 
erityisesti varmistamaan, että YMP:n 
toimien toteuttaminen ei vaaranna ruoan 
tuotantokapasiteettia ja pitkän aikavälin 
elintarviketurvaa kehitysmaissa eikä 
näiden väestöjen kykyä ruokkia itsensä, 
noudattaen samalla Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklan mukaista, kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden velvoitetta.

Or. en
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Tarkistus 118
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
olisi oltava yhtenevä elintarviketurvaa 
koskevan unionin poliittisen kehyksen 
(COM(2010)0127) kehitysyhteistyöhön 
liittyvien tavoitteiden kanssa, pyrkien 
erityisesti varmistamaan, että YMP:n 
toimien toteuttaminen ei vaaranna ruoan 
tuotantokapasiteettia ja pitkän aikavälin 
elintarviketurvaa kehitysmaissa eikä 
näiden väestöjen kykyä ruokkia itsensä, 
noudattaen samalla Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklan mukaista, kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden velvoitetta.

Or. en

Tarkistus 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan varmistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja estää viljelijöiden 
välinen epäterve kilpailu ja syrjintä, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta seuraavien osalta: 
perustukijärjestelmän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vahvistaminen; 
tukihakemusten myöntämistä koskeviin 
hakemuksiin liittyvien sääntöjen 

(5) Jotta voidaan varmistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja estää viljelijöiden 
välinen epäterve kilpailu ja syrjintä, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta seuraavien osalta: 
perustukijärjestelmän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vahvistaminen; 
tukihakemusten myöntämistä koskeviin 
hakemuksiin liittyvien sääntöjen 
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antaminen; sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotka koskevat 
aktivoimattomien tukioikeuksien 
palauttamista kansalliseen varantoon; 
sellaisten vaatimusten vahvistaminen, jotka 
liittyvät tukioikeuksien siirrosta 
ilmoittamiseen kansallisille viranomaisille, 
ja tällaisen ilmoituksen määräaikojen 
vahvistaminen; vuotuisen enimmäismäärän 
vahvistaminen ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisien maatalouskäytäntöjen 
noudattamisesta myönnettävälle tuelle; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
tuelle alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
nuorten viljelijöiden tuelle; vuotuisten 
enimmäismäärien vahvistaminen 
vapaaehtoiselle tuotantosidonnaiselle 
tuelle; vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen 
tuen osalta tehtyjen päätösten arviointi- ja 
hyväksymismenettelyä koskevien 
sääntöjen vahvistaminen; sellaisten 
sääntöjen vahvistaminen, jotka koskevat 
hyväksymismenettelyä ja tiedonantoja 
viljelijöille, kun kyseessä on maan ja 
lajikkeiden hyväksyminen puuvillan 
lajikohtaista tukea varten; puuvillan 
lajikohtaisen tuen määrän alentamisen 
laskentaa koskevien sääntöjen 
vahvistaminen; yleistä 
ilmoitusvelvollisuutta koskevien sääntöjen 
vahvistaminen. 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.

antaminen; sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotka koskevat 
aktivoimattomien tukioikeuksien 
palauttamista kansalliseen varantoon; 
sellaisten vaatimusten vahvistaminen, jotka 
liittyvät tukioikeuksien siirrosta 
ilmoittamiseen kansallisille viranomaisille, 
ja tällaisen ilmoituksen määräaikojen 
vahvistaminen; vuotuisen enimmäismäärän 
vahvistaminen ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisien maatalouskäytäntöjen 
noudattamisesta myönnettävälle tuelle; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
tuelle alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
nuorten viljelijöiden tuelle; sellaisten 
sääntöjen vahvistaminen, jotka koskevat 
hyväksymismenettelyä ja tiedonantoja 
viljelijöille, kun kyseessä on maan ja 
lajikkeiden hyväksyminen puuvillan 
lajikohtaista tukea varten; puuvillan 
lajikohtaisen tuen määrän alentamisen 
laskentaa koskevien sääntöjen 
vahvistaminen; yleistä 
ilmoitusvelvollisuutta koskevien sääntöjen 
vahvistaminen. 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.

Or. en

Tarkistus 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan varmistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja estää viljelijöiden 
välinen epäterve kilpailu ja syrjintä, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta seuraavien osalta: 
perustukijärjestelmän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vahvistaminen; 
tukihakemusten myöntämistä koskeviin 
hakemuksiin liittyvien sääntöjen 
antaminen; sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotka koskevat
aktivoimattomien tukioikeuksien 
palauttamista kansalliseen varantoon; 
sellaisten vaatimusten vahvistaminen, jotka 
liittyvät tukioikeuksien siirrosta 
ilmoittamiseen kansallisille viranomaisille, 
ja tällaisen ilmoituksen määräaikojen 
vahvistaminen; vuotuisen enimmäismäärän 
vahvistaminen ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisien maatalouskäytäntöjen 
noudattamisesta myönnettävälle tuelle; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
tuelle alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
nuorten viljelijöiden tuelle; vuotuisten 
enimmäismäärien vahvistaminen 
vapaaehtoiselle tuotantosidonnaiselle 
tuelle; vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen 
tuen osalta tehtyjen päätösten arviointi- ja 
hyväksymismenettelyä koskevien 
sääntöjen vahvistaminen; sellaisten 
sääntöjen vahvistaminen, jotka koskevat 
hyväksymismenettelyä ja tiedonantoja 
viljelijöille, kun kyseessä on maan ja 
lajikkeiden hyväksyminen puuvillan 
lajikohtaista tukea varten; puuvillan 
lajikohtaisen tuen määrän alentamisen 
laskentaa koskevien sääntöjen 
vahvistaminen; yleistä 
ilmoitusvelvollisuutta koskevien sääntöjen 
vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 

(5) Jotta voidaan varmistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja estää viljelijöiden 
välinen epäterve kilpailu ja syrjintä, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta seuraavien osalta: 
perustukijärjestelmän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vahvistaminen; 
tukihakemusten myöntämistä koskeviin 
hakemuksiin liittyvien sääntöjen 
antaminen; sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotka koskevat 
aktivoimattomien tukioikeuksien 
palauttamista kansalliseen varantoon; 
sellaisten vaatimusten vahvistaminen, jotka 
liittyvät tukioikeuksien siirrosta 
ilmoittamiseen kansallisille viranomaisille, 
ja tällaisen ilmoituksen määräaikojen 
vahvistaminen; vuotuisen enimmäismäärän 
vahvistaminen ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisien maatalouskäytäntöjen 
noudattamisesta myönnettävälle tuelle; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
tuelle alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
nuorten viljelijöiden tuelle; vuotuisten 
enimmäismäärien vahvistaminen 
vapaaehtoiselle tuotantosidonnaiselle 
tuelle; vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen 
tuen osalta tehtyjen päätösten arviointi- ja 
hyväksymismenettelyä koskevien 
sääntöjen vahvistaminen; puuvillan 
lajikohtaisen tuen määrän alentamisen 
laskentaa koskevien sääntöjen 
vahvistaminen; yleistä 
ilmoitusvelvollisuutta koskevien sääntöjen 
vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 
16 päivänä helmikuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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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.

asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 121
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan varmistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja estää viljelijöiden 
välinen epäterve kilpailu ja syrjintä, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta seuraavien osalta: 
perustukijärjestelmän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vahvistaminen; 
tukihakemusten myöntämistä koskeviin 
hakemuksiin liittyvien sääntöjen 
antaminen; sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotka koskevat 
aktivoimattomien tukioikeuksien 
palauttamista kansalliseen varantoon; 
sellaisten vaatimusten vahvistaminen, jotka 
liittyvät tukioikeuksien siirrosta 
ilmoittamiseen kansallisille viranomaisille, 
ja tällaisen ilmoituksen määräaikojen 
vahvistaminen; vuotuisen enimmäismäärän 
vahvistaminen ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisien maatalouskäytäntöjen 
noudattamisesta myönnettävälle tuelle; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
tuelle alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
nuorten viljelijöiden tuelle; vuotuisten 
enimmäismäärien vahvistaminen 
vapaaehtoiselle tuotantosidonnaiselle 

(5) Jotta voidaan varmistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja estää viljelijöiden 
välinen epäterve kilpailu ja syrjintä, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta seuraavien osalta: 
perustukijärjestelmän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vahvistaminen; 
tukihakemusten myöntämistä koskeviin 
hakemuksiin liittyvien sääntöjen 
antaminen; sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotka koskevat 
aktivoimattomien tukioikeuksien 
palauttamista kansalliseen varantoon; 
sellaisten vaatimusten vahvistaminen, jotka 
liittyvät tukioikeuksien siirrosta 
ilmoittamiseen kansallisille viranomaisille, 
ja tällaisen ilmoituksen määräaikojen 
vahvistaminen; vuotuisen enimmäismäärän 
vahvistaminen ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisien maatalouskäytäntöjen 
noudattamisesta myönnettävälle tuelle; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
tuelle alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
nuorten viljelijöiden tuelle; vuotuisten 
enimmäismäärien vahvistaminen 
vapaaehtoiselle tuotantosidonnaiselle 
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tuelle; vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen 
tuen osalta tehtyjen päätösten arviointi- ja 
hyväksymismenettelyä koskevien 
sääntöjen vahvistaminen; sellaisten 
sääntöjen vahvistaminen, jotka koskevat 
hyväksymismenettelyä ja tiedonantoja 
viljelijöille, kun kyseessä on maan ja 
lajikkeiden hyväksyminen puuvillan 
lajikohtaista tukea varten; puuvillan 
lajikohtaisen tuen määrän alentamisen 
laskentaa koskevien sääntöjen 
vahvistaminen; yleistä 
ilmoitusvelvollisuutta koskevien sääntöjen 
vahvistaminen. 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.

tuelle; vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen 
tuen osalta tehtyjen päätösten arviointi- ja 
hyväksymismenettelyä koskevien 
sääntöjen vahvistaminen; puuvillan 
lajikohtaisen tuen määrän alentamisen 
laskentaa koskevien sääntöjen 
vahvistaminen; yleistä 
ilmoitusvelvollisuutta koskevien sääntöjen 
vahvistaminen. 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.

Or. en

Tarkistus 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan varmistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja estää viljelijöiden 
välinen epäterve kilpailu ja syrjintä, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta seuraavien osalta: 
perustukijärjestelmän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vahvistaminen; 
tukihakemusten myöntämistä koskeviin 
hakemuksiin liittyvien sääntöjen 
antaminen; sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotka koskevat 
aktivoimattomien tukioikeuksien 
palauttamista kansalliseen varantoon; 
sellaisten vaatimusten vahvistaminen, jotka 

(5) Jotta voidaan varmistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja estää viljelijöiden 
välinen epäterve kilpailu ja syrjintä, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta seuraavien osalta: 
perustukijärjestelmän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vahvistaminen; 
tukihakemusten myöntämistä koskeviin 
hakemuksiin liittyvien sääntöjen 
antaminen; sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotka koskevat 
aktivoimattomien tukioikeuksien 
palauttamista kansalliseen varantoon; 
sellaisten vaatimusten vahvistaminen, jotka 
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liittyvät tukioikeuksien siirrosta 
ilmoittamiseen kansallisille viranomaisille, 
ja tällaisen ilmoituksen määräaikojen 
vahvistaminen; vuotuisen enimmäismäärän 
vahvistaminen ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisien maatalouskäytäntöjen 
noudattamisesta myönnettävälle tuelle; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
tuelle alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
nuorten viljelijöiden tuelle; vuotuisten 
enimmäismäärien vahvistaminen 
vapaaehtoiselle tuotantosidonnaiselle 
tuelle; vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen 
tuen osalta tehtyjen päätösten arviointi- ja 
hyväksymismenettelyä koskevien 
sääntöjen vahvistaminen; sellaisten 
sääntöjen vahvistaminen, jotka koskevat 
hyväksymismenettelyä ja tiedonantoja 
viljelijöille, kun kyseessä on maan ja 
lajikkeiden hyväksyminen puuvillan 
lajikohtaista tukea varten; puuvillan 
lajikohtaisen tuen määrän alentamisen 
laskentaa koskevien sääntöjen 
vahvistaminen; yleistä 
ilmoitusvelvollisuutta koskevien sääntöjen 
vahvistaminen. 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.

liittyvät tukioikeuksien siirrosta 
ilmoittamiseen kansallisille viranomaisille, 
ja tällaisen ilmoituksen määräaikojen 
vahvistaminen; vuotuisen enimmäismäärän 
vahvistaminen ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisien maatalouskäytäntöjen 
noudattamisesta myönnettävälle tuelle; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
vapaaehtoiselle tuelle alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
nuorten viljelijöiden vapaaehtoiselle tuelle; 
vuotuisten enimmäismäärien 
vahvistaminen vapaaehtoiselle 
tuotantosidonnaiselle tuelle; vapaaehtoisen 
tuotantosidonnaisen tuen osalta tehtyjen 
päätösten arviointi- ja 
hyväksymismenettelyä koskevien 
sääntöjen vahvistaminen; sellaisten 
sääntöjen vahvistaminen, jotka koskevat 
hyväksymismenettelyä ja tiedonantoja 
viljelijöille, kun kyseessä on maan ja 
lajikkeiden hyväksyminen puuvillan 
väliaikaista lajikohtaista tukea varten; 
puuvillan lajikohtaisen tuen määrän 
alentamisen laskentaa koskevien sääntöjen 
vahvistaminen; yleistä 
ilmoitusvelvollisuutta koskevien sääntöjen 
vahvistaminen. 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.

Or. de

Tarkistus 123
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan varmistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja estää viljelijöiden 
välinen epäterve kilpailu ja syrjintä, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta seuraavien osalta: 
perustukijärjestelmän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vahvistaminen; 
tukihakemusten myöntämistä koskeviin 
hakemuksiin liittyvien sääntöjen 
antaminen; sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotka koskevat 
aktivoimattomien tukioikeuksien 
palauttamista kansalliseen varantoon; 
sellaisten vaatimusten vahvistaminen, jotka 
liittyvät tukioikeuksien siirrosta 
ilmoittamiseen kansallisille viranomaisille, 
ja tällaisen ilmoituksen määräaikojen 
vahvistaminen; vuotuisen enimmäismäärän 
vahvistaminen ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisien maatalouskäytäntöjen 
noudattamisesta myönnettävälle tuelle; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
tuelle alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
nuorten viljelijöiden tuelle; vuotuisten 
enimmäismäärien vahvistaminen 
vapaaehtoiselle tuotantosidonnaiselle 
tuelle; vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen 
tuen osalta tehtyjen päätösten arviointi- ja 
hyväksymismenettelyä koskevien 
sääntöjen vahvistaminen; sellaisten 
sääntöjen vahvistaminen, jotka koskevat 
hyväksymismenettelyä ja tiedonantoja 
viljelijöille, kun kyseessä on maan ja 
lajikkeiden hyväksyminen puuvillan 
lajikohtaista tukea varten; puuvillan 
lajikohtaisen tuen määrän alentamisen 
laskentaa koskevien sääntöjen 
vahvistaminen; yleistä 
ilmoitusvelvollisuutta koskevien sääntöjen 
vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

(5) Jotta voidaan varmistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi ja estää viljelijöiden 
välinen epäterve kilpailu ja syrjintä, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta seuraavien osalta: 
perustukijärjestelmän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vahvistaminen; 
tukihakemusten myöntämistä koskeviin 
hakemuksiin liittyvien sääntöjen 
antaminen; sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotka koskevat 
aktivoimattomien tukioikeuksien 
palauttamista kansalliseen varantoon; 
sellaisten vaatimusten vahvistaminen, jotka 
liittyvät tukioikeuksien siirrosta 
ilmoittamiseen kansallisille viranomaisille, 
ja tällaisen ilmoituksen määräaikojen 
vahvistaminen; vuotuisen enimmäismäärän 
vahvistaminen ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisien maatalouskäytäntöjen 
noudattamisesta myönnettävälle tuelle; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
tuelle alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita; 
vuotuisen enimmäismäärän vahvistaminen 
nuorten viljelijöiden ja uusien tulokkaiden 
tuelle; vuotuisten enimmäismäärien 
vahvistaminen vapaaehtoiselle 
tuotantosidonnaiselle tuelle; vapaaehtoisen 
tuotantosidonnaisen tuen osalta tehtyjen 
päätösten arviointi- ja 
hyväksymismenettelyä koskevien 
sääntöjen vahvistaminen; sellaisten 
sääntöjen vahvistaminen, jotka koskevat 
hyväksymismenettelyä ja tiedonantoja 
viljelijöille, kun kyseessä on maan ja 
lajikkeiden hyväksyminen puuvillan 
lajikohtaista tukea varten; puuvillan 
lajikohtaisen tuen määrän alentamisen 
laskentaa koskevien sääntöjen 
vahvistaminen; yleistä 
ilmoitusvelvollisuutta koskevien sääntöjen 
vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
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täytäntöönpanovallan käyttöä, 
16 päivänä helmikuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 
16 päivänä helmikuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 124
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kehittyneitä kestävän kehityksen 
mukaisia viljelyjärjestelmiä olisi 
tarkasteltava uranuurtajina, mikä 
tarkoittaa, että suuntaviivoiksi ja 
tulevaisuuden tavoitteiksi olisi asetettava 
viljelyjärjestelmät, joihin liittyy 
käytäntöjä, jotka etenevät asetuksen (EU) 
N:o ...[HZR] täydentäviä ehtoja koskevia 
perussääntöjä pidemmälle ja joilla 
pyritään jatkuvasti parantamaan 
ravinteiden, veden kierron ja 
energiavirran hallinnointia, jotta 
vähennetään ympäristövahinkoja ja 
uusiutumattomien luonnonvarojen 
tuhlaamista sekä ylläpidetään runsaita 
satoja ja eläimien sekä luonnon laajaa 
monimuotoisuutta.

Or. en

Tarkistus 125
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 b) Kestävän kehityksen vastaiset 
viljelyjärjestelmät eli sellaiset viljelyyn ja 
karjanhoitoon liittyvät käytännöt, jotka 
rikkovat järjestelmällisesti ja vakavasti 
täydentäviä ehtoja koskevia sääntöjä 
ympäristöalalla sekä kansanterveyden ja 
kasvien ja eläinten terveyden alalla –
johtuen riittämättömästä ravinteiden 
hallinnoinnista ja siitä johtuvasta veden 
saastumisesta, eläintiheyden ollessa liian 
korkea käytettävissä oleviin hehtaareihin 
nähden, suuresta riippuvuudesta 
ulkoisesta energiasta, 
kasvinsuojeluaineista, antibiooteista, 
vedestä ja ravinteiden käytöstä – olisi 
suljettava YMP:n tukien ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Tällaiset olennaisilta osin kestävän kehityksen vastaiset järjestelmät, jotka tuottavat 
yhteiskunnalle ja YMP:n tai EU:n talousarviolle ylimääräisiä ulkoisia kustannuksia, olisi 
suljettava yhteisön tuen ulkopuolelle. Katso täydentävät ehdot asetuksen (EU) N:o… [HZR] 
VI osaston ja liitteen II määritelmän mukaisesti.

Tarkistus 126
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komission olisi yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa esiintyvien 
kiireellisten ja odottamattomien ongelmien 
ratkaisemiseksi hyväksyttävä välittömästi 
sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, 
kun tämä on tarpeen asianmukaisesti 
perustelluissa erittäin kiireellisissä 
tapauksissa, jotka liittyvät 
poikkeuksellisiin hallintotoimenpiteisiin.

(6) Komission olisi yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa esiintyvien 
kiireellisten ja odottamattomien ongelmien 
ratkaisemiseksi hyväksyttävä välittömästi 
sovellettavia delegoituja säädöksiä, kun 
tämä on tarpeen asianmukaisesti 
perustelluissa erittäin kiireellisissä 
tapauksissa, jotka liittyvät 
poikkeuksellisiin hallintotoimenpiteisiin.
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Or. de

Tarkistus 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä liitteessä 
I esitettyjen tukijärjestelmien luettelon 
muuttamiseksi sellaisen tukijärjestelmiä 
koskevan uuden lainsäädännön, jota 
voidaan antaa tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen, huomioon 
ottamiseksi.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Soveltamisala on tämän asetuksen keskeinen elementti. Tästä syystä sen muuttamisen on 
tapahduttava tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti.

Tarkistus 128
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä liitteessä 
I esitettyjen tukijärjestelmien luettelon 
muuttamiseksi sellaisen tukijärjestelmiä 
koskevan uuden lainsäädännön, jota 
voidaan antaa tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen, huomioon 

Poistetaan.
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ottamiseksi.

Or. es

Perustelu

Soveltamisala on asetuksen keskeinen elementti ja sitä pitäisi muuttaa vain perussäädöksen 
avulla.

Tarkistus 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä liitteessä 
I esitettyjen tukijärjestelmien luettelon 
muuttamiseksi sellaisen tukijärjestelmiä 
koskevan uuden lainsäädännön, jota 
voidaan antaa tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen, huomioon 
ottamiseksi.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
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säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi:
tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevat lisämääritelmät; puitteet, joissa 
jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet, jotka on toteutettava 
aloilla, joita pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla; perusteet, jotka 
viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa tuotantokelpoisessa 
kunnossa; sekä perusteet, joiden mukaan 
määritellään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien enemmistöosuus 
pysyvässä nurmessa.

säädöksiä niiden perusteiden
vahvistamiseksi, joiden mukaan 
määritellään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien enemmistöosuus 
pysyvässä nurmessa. Tässä asetuksessa 
säädetään puitteet, joissa jäsenvaltioiden 
on määriteltävä vähimmäistoimet, jotka on 
toteutettava aloilla, joita pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla, sekä
perusteet, jotka viljelijän on täytettävä, 
jotta hänen katsottaisiin noudattaneen 
velvollisuutta pitää maatalousmaa 
tuotantokelpoisessa kunnossa.

Or. es

Perustelu

Tämä tarkistus vastaa 4 artiklaan ehdotettuja tarkistuksia.

Tarkistus 131
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevat lisämääritelmät; puitteet, joissa 
jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet, jotka on toteutettava 
aloilla, joita pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla; perusteet, jotka 
viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä niiden perusteiden
vahvistamiseksi, joiden mukaan 
määritellään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien enemmistöosuus 
pysyvässä nurmessa. Tässä asetuksessa 
säädetään puitteet, joissa jäsenvaltioiden 
on määriteltävä vähimmäistoimet, jotka on 
toteutettava aloilla, joita pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla, sekä
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pitää maatalousmaa tuotantokelpoisessa 
kunnossa; sekä perusteet, joiden mukaan 
määritellään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien enemmistöosuus 
pysyvässä nurmessa.

perusteet, jotka viljelijän on täytettävä, 
jotta hänen katsottaisiin noudattaneen 
velvollisuutta pitää maatalousmaa 
tuotantokelpoisessa kunnossa.

Or. es

Perustelu

Keskeiset kysymykset on säänneltävä perussäädöksillä eikä komission antamilla delegoiduilla 
säädöksillä.

Tarkistus 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevat lisämääritelmät; puitteet, joissa 
jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet, jotka on toteutettava 
aloilla, joita pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla; perusteet, jotka 
viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa tuotantokelpoisessa 
kunnossa; sekä perusteet, joiden mukaan 
määritellään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien enemmistöosuus 
pysyvässä nurmessa.

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä niiden perusteiden
vahvistamiseksi, joiden mukaan 
määritellään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien enemmistöosuus 
pysyvässä nurmessa. Tässä asetuksessa 
säädetään puitteet, joissa jäsenvaltioiden 
on määriteltävä vähimmäistoimet, jotka on 
toteutettava aloilla, joita pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla, sekä
perusteet, jotka viljelijän on täytettävä, 
jotta hänen katsottaisiin noudattaneen 
velvollisuutta pitää maatalousmaa 
tuotantokelpoisessa kunnossa.

Or. es
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Tarkistus 133
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevat lisämääritelmät; puitteet, joissa 
jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet, jotka on toteutettava 
aloilla, joita pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla; perusteet, jotka 
viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa tuotantokelpoisessa 
kunnossa; sekä perusteet, joiden mukaan 
määritellään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien enemmistöosuus 
pysyvässä nurmessa.

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
puitteet, joissa jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vähimmäistoimet, jotka on 
toteutettava aloilla, joita pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla ja perusteet, 
jotka viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa, toisin sanoen pellon, 
pysyvien laitumien ja nurmien tai 
pysyvien viljelmien pinta-ala,
tuotantokelpoisessa kunnossa.

Or. it

Tarkistus 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
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290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevat lisämääritelmät; puitteet, joissa 
jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet, jotka on toteutettava 
aloilla, joita pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla; perusteet, jotka 
viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa tuotantokelpoisessa 
kunnossa; sekä perusteet, joiden mukaan 
määritellään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien enemmistöosuus 
pysyvässä nurmessa.

290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevat lisämääritelmät; puitteet, joissa 
jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet, jotka on toteutettava 
aloilla, joita pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla; perusteet, jotka 
viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa, jolla tarkoitetaan 
kaikkea maa-alaa, joka on käytössä 
viljelysmaana, pysyvänä nurmena tai 
monivuotisten kasvien viljelyssä,
tuotantokelpoisessa kunnossa.

Or. en

Tarkistus 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevat lisämääritelmät; puitteet, joissa 
jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet, jotka on toteutettava 
aloilla, joita pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla; perusteet, jotka 
viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa tuotantokelpoisessa 
kunnossa; sekä perusteet, joiden mukaan 

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevat lisämääritelmät; puitteet, joissa 
jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet, jotka on toteutettava 
aloilla, joita pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla; perusteet, jotka 
viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa, jolla tarkoitetaan 
kaikkea maa-alaa, joka on käytössä 
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määritellään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien enemmistöosuus 
pysyvässä nurmessa.

viljelysmaana, pysyvänä laitumena tai 
monivuotisten kasvien viljelyssä,
tuotantokelpoisessa kunnossa.

Or. en

Tarkistus 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevat lisämääritelmät; puitteet, joissa 
jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet, jotka on toteutettava 
aloilla, joita pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla; perusteet, jotka 
viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa tuotantokelpoisessa 
kunnossa; sekä perusteet, joiden mukaan 
määritellään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien enemmistöosuus 
pysyvässä nurmessa.

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevat lisämääritelmät; puitteet, joissa 
jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet, jotka on toteutettava 
aloilla, joita pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla; perusteet, jotka 
viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa tuotantokelpoisessa 
kunnossa; sekä perusteet, joiden mukaan 
määritellään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien enemmistöosuus 
pysyvässä nurmessa ja laitumessa sekä 
monivuotisten kasvien viljelyssä.

Or. en

Tarkistus 137
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sen varmistamiseksi, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoittamiseen 
käytettävät määrät ovat asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 16 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjen vuotuisten enimmäismäärien 
mukaisia, suorien tukien tason 
mukauttamismahdollisuus minä tahansa 
kalenterivuonna olisi säilytettävä. Suorien 
tukien mukautusta olisi sovellettava vain 
sellaisiin viljelijätukiin, jotka ylittävät 
kalenterivuonna 5 000 euroa. Tätä 
rahoituskurin välinettä olisi sovellettava 
Bulgariassa ja Romaniassa vasta 
1 päivästä tammikuuta 2016 ottaen 
huomioon viljelijöille maksettavien suorien 
tukien tasot mainituissa jäsenvaltioissa 
kaikkiin niissä myönnettäviin suoriin tukiin 
sovellettavan asteittaisen käyttöönoton 
yhteydessä.

(11) Sen varmistamiseksi, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoittamiseen 
käytettävät määrät ovat asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 16 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjen vuotuisten enimmäismäärien 
mukaisia, suorien tukien tason 
mukauttamismahdollisuus minä tahansa 
kalenterivuonna olisi säilytettävä. Tätä 
rahoituskurin välinettä olisi sovellettava 
Bulgariassa ja Romaniassa vasta 
1 päivästä tammikuuta 2016 ottaen 
huomioon viljelijöille maksettavien suorien 
tukien tasot mainituissa jäsenvaltioissa 
kaikkiin niissä myönnettäviin suoriin tukiin 
sovellettavan asteittaisen käyttöönoton 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 138
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sen varmistamiseksi, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoittamiseen 
käytettävät määrät ovat asetuksen (EU) N:o 
[HZR] 16 artiklan 1 kohdassa säädettyjen 
vuotuisten enimmäismäärien mukaisia, 
suorien tukien tason 
mukauttamismahdollisuus minä tahansa 
kalenterivuonna olisi säilytettävä. Suorien 
tukien mukautusta olisi sovellettava vain 
sellaisiin viljelijätukiin, jotka ylittävät 
kalenterivuonna 5 000 euroa. Tätä 

(11) Sen varmistamiseksi, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoittamiseen 
käytettävät määrät ovat asetuksen (EU) N:o 
[HZR] 16 artiklan 1 kohdassa säädettyjen 
vuotuisten enimmäismäärien mukaisia, 
suorien tukien tason 
mukauttamismahdollisuus minä tahansa 
kalenterivuonna olisi säilytettävä. Suorien 
tukien mukautusta olisi sovellettava vain 
sellaisiin viljelijätukiin, jotka ylittävät 
kalenterivuonna 5 000 euroa.
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rahoituskurin välinettä olisi sovellettava 
Bulgariassa ja Romaniassa vasta 1 
päivästä tammikuuta 2016 ottaen 
huomioon viljelijöille maksettavien 
suorien tukien tasot mainituissa 
jäsenvaltioissa kaikkiin niissä 
myönnettäviin suoriin tukiin sovellettavan 
asteittaisen käyttöönoton yhteydessä.

Or. bg

Tarkistus 139
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Erilaisten viljelijöiden 
tukijärjestelmien soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tukea on 
eräissä tapauksissa myönnetty tuensaajille, 
joiden liiketoiminnan tarkoituksena ei ole 
lainkaan ollut tai on vain hyvin vähäisessä 
määrin ollut maataloustoiminnan 
harjoittaminen; tällaisia tuensaajia ovat 
esimerkiksi lentoasemat, rautatieyhtiöt, 
rakennusalan yritykset ja urheilukenttiä 
hallinnoivat yritykset. Jotta tuki tulisi 
paremmin kohdennetuksi, jäsenvaltioiden
olisi pidättäydyttävä myöntämästä suoria 
tukia tällaisille luonnollisille ja 
oikeushenkilöille. Koska pienillä osa-
aikaviljelijöillä on välitön vaikutus 
maaseutualueiden elinvoimaisuuteen, heiltä 
ei pitäisi evätä suoria tukia.

(13) Erilaisten viljelijöiden 
tukijärjestelmien soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tukea on 
eräissä tapauksissa myönnetty 
luonnollisille henkilöille ja 
oikeushenkilöille, joiden liiketoiminnan 
tarkoituksena ei ole lainkaan ollut tai on 
vain hyvin vähäisessä määrin ollut 
maataloustoiminnan harjoittaminen. Jotta 
tuki tulisi paremmin kohdennetuksi ja jotta 
kansalliset olosuhteet voidaan ottaa 
mahdollisimman tarkoin huomioon, on 
tärkeää, että jäsenvaltiot vastaavat 
"aktiiviviljelijän" määrittelemisestä. 
Niiden olisi näin ollen pidättäydyttävä 
myöntämästä suoria tukia
liikenneyhtiöiden, lentoasemien, 
rakennusalan yritysten, urheilukenttiä ja 
leirintäalueita hallinnoivien yritysten ja 
kaivosyritysten kaltaisille yhteisöille, 
mikäli ne eivät voi osoittaa täyttävänsä 
aktiiviviljelijän määritelmän kriteereitä. 
Vaikka jäsenvaltioiden olisi päätettävä, 
voivatko kyseiset yhteisöt vastaanottaa 
suoria tukia, edellä mainittuja yhteisöjä ei 
täten voida sulkea EU:ssa 
samanaikaisesti myönnettyjen suorien 
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tukien soveltamisalan ulkopuolelle. Koska 
pienillä osa-aikaviljelijöillä on välitön 
vaikutus maaseutualueiden 
elinvoimaisuuteen, heiltä ei pitäisi evätä 
suoria tukia, jotta ylläpidetään 
maataloustoiminnan monimuotoisuutta.

Or. en

Tarkistus 140
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Erilaisten viljelijöiden 
tukijärjestelmien soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tukea on 
eräissä tapauksissa myönnetty tuensaajille, 
joiden liiketoiminnan tarkoituksena ei ole 
lainkaan ollut tai on vain hyvin vähäisessä 
määrin ollut maataloustoiminnan 
harjoittaminen; tällaisia tuensaajia ovat 
esimerkiksi lentoasemat, rautatieyhtiöt, 
rakennusalan yritykset ja urheilukenttiä 
hallinnoivat yritykset. Jotta tuki tulisi 
paremmin kohdennetuksi, jäsenvaltioiden 
olisi pidättäydyttävä myöntämästä suoria 
tukia tällaisille luonnollisille ja 
oikeushenkilöille. Koska pienillä osa-
aikaviljelijöillä on välitön vaikutus 
maaseutualueiden elinvoimaisuuteen, heiltä 
ei pitäisi evätä suoria tukia.

(13) Erilaisten viljelijöiden 
tukijärjestelmien soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tukea on 
eräissä tapauksissa myönnetty tuensaajille, 
joiden liiketoiminnan tarkoituksena ei ole 
lainkaan ollut tai on vain hyvin vähäisessä 
määrin ollut maataloustoiminnan 
harjoittaminen; tällaisia tuensaajia ovat 
esimerkiksi lentoasemat, rautatieyhtiöt, 
rakennusalan yritykset ja urheilukenttiä 
hallinnoivat yritykset. Jotta tuki tulisi 
paremmin kohdennetuksi, jäsenvaltioiden 
olisi pidättäydyttävä myöntämästä suoria 
tukia tällaisille luonnollisille ja 
oikeushenkilöille. Koska pienillä osa-
aikaviljelijöillä on välitön vaikutus 
maaseutualueiden elinvoimaisuuteen, heiltä 
ei pitäisi evätä suoria tukia, joiden 
merkitys lisätulona on erittäin tärkeää 
erityisesti luonnonolosuhteista johtuvista 
rajoitteista kärsivillä alueilla perhetulon 
kestävyyden ja näiden alueiden 
taloudellis-sosiaalisen rakenteen 
kannalta.

Or. pt
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Tarkistus 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Erilaisten viljelijöiden 
tukijärjestelmien soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tukea on 
eräissä tapauksissa myönnetty tuensaajille, 
joiden liiketoiminnan tarkoituksena ei ole 
lainkaan ollut tai on vain hyvin vähäisessä 
määrin ollut maataloustoiminnan 
harjoittaminen; tällaisia tuensaajia ovat 
esimerkiksi lentoasemat, rautatieyhtiöt, 
rakennusalan yritykset ja urheilukenttiä 
hallinnoivat yritykset. Jotta tuki tulisi 
paremmin kohdennetuksi, jäsenvaltioiden 
olisi pidättäydyttävä myöntämästä suoria 
tukia tällaisille luonnollisille ja 
oikeushenkilöille. Koska pienillä osa-
aikaviljelijöillä on välitön vaikutus 
maaseutualueiden elinvoimaisuuteen, heiltä 
ei pitäisi evätä suoria tukia.

(13) Erilaisten viljelijöiden 
tukijärjestelmien soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tukea on 
eräissä tapauksissa myönnetty tuensaajille, 
joiden liiketoiminnan tarkoituksena ei ole 
lainkaan ollut tai on vain hyvin vähäisessä 
määrin ollut maataloustoiminnan 
harjoittaminen ja/tai joiden omistamaa 
maata ei ole käytetty 
maataloustoimintaan; tällaisia tuensaajia 
ovat esimerkiksi lentoasemat, 
rautatieyhtiöt, rakennusalan yritykset ja 
urheilukenttiä hallinnoivat yritykset. Jotta 
tuki tulisi paremmin kohdennetuksi, 
jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 
myöntämästä suoria tukia tällaisille 
luonnollisille ja oikeushenkilöille ja/tai 
tällaiseen maahan nähden. Koska pienillä 
osa-aikaviljelijöillä on välitön vaikutus 
maaseutualueiden elinvoimaisuuteen, heiltä 
ei pitäisi evätä suoria tukia.

Or. en

Tarkistus 142
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Erilaisten viljelijöiden 
tukijärjestelmien soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tukea on 
eräissä tapauksissa myönnetty tuensaajille, 
joiden liiketoiminnan tarkoituksena ei ole 
lainkaan ollut tai on vain hyvin vähäisessä 

(13) Erilaisten viljelijöiden 
tukijärjestelmien soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tukea on 
eräissä tapauksissa myönnetty tuensaajille, 
joiden liiketoiminnan tarkoituksena ei ole 
lainkaan ollut tai on vain hyvin vähäisessä 
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määrin ollut maataloustoiminnan 
harjoittaminen; tällaisia tuensaajia ovat 
esimerkiksi lentoasemat, rautatieyhtiöt, 
rakennusalan yritykset ja urheilukenttiä 
hallinnoivat yritykset. Jotta tuki tulisi 
paremmin kohdennetuksi, jäsenvaltioiden
olisi pidättäydyttävä myöntämästä suoria 
tukia tällaisille luonnollisille ja 
oikeushenkilöille. Koska pienillä osa-
aikaviljelijöillä on välitön vaikutus 
maaseutualueiden elinvoimaisuuteen, heiltä 
ei pitäisi evätä suoria tukia.

määrin ollut maataloustoiminnan 
harjoittaminen; tällaisia tuensaajia ovat 
esimerkiksi lentoasemat, rautatieyhtiöt, 
rakennusalan yritykset ja urheilukenttiä 
hallinnoivat yritykset. Jotta tuki tulisi 
paremmin kohdennetuksi, jäsenvaltioille
olisi suotava mahdollisuus jättää 
myöntämättä suoria tukia tällaisille 
luonnollisille ja oikeushenkilöille. Koska 
pienillä osa-aikaviljelijöillä on välitön 
vaikutus maaseutualueiden 
elinvoimaisuuteen, heiltä ei pitäisi evätä 
suoria tukia.

Or. en

Tarkistus 143
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Suoria tukia olisi myönnettävä 
yksinomaan viljelijöille ja uusille 
tulokkaille tilan koosta ja 
maataloustoiminnan alasta riippumatta, 
mikäli he tuottavat aktiivisesti 
elintarvikkeita ja muita 
maataloustuotteita ja/tai edistävät 
luonnonvarojen kestävää hallinnointia; 
maahan sijoittavat pääomasijoittajat ja 
yritykset, jotka eivät osallistu aktiivisesti 
maataloustuotantoon tai luonnonvarojen 
kestävään hallinnointiin, suljetaan 
suorien tukien ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Komission asetuksen (EY) 
N:o 1120/2009 nojalla jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa perusteet sen määrittämiseksi, 
missä tapauksessa katsotaan, että jotakin 
tilan maatalousmaata käytetään valtaosin 
maataloustoimintaan. Suorien tukien 
kohdistamisen parantamiseksi olisi 
vahvistettava ja laajennettava 
oikeusperustaa, jonka nojalla jäsenvaltiot 
ja alueet sulkevat tietyt muut kuin 
maatalousalueet suorien tukien 
ulkopuolelle. Muun kuin 
maataloustoiminnan intensiteetin, 
luonteen, keston ja ajankohdan kaltaisten 
perusteiden lisäksi jäsenvaltioiden ja 
alueiden olisi myös voitava sulkea 
ulkopuolelle alueet, jotka kuuluvat osana 
muuhun kuin maatalouden 
infrastruktuuriin tai joita ei käytetä 
maataloustarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 145
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Pienten tukimäärien hallinnoinnista 
aiheutuvan liiallisen taakan 
hillitsemiseksi jäsenvaltioiden ei yleensä 
pitäisi myöntää suoria tukia, jos tuki olisi 
alle 100 euroa tai jos tilan tukikelpoista 
alaa, jolle tukea haetaan, on vähemmän 
kuin yksi hehtaari. Koska jäsenvaltioiden 
maatalouden rakenteet vaihtelevat 
merkittävästi ja voivat erota 

Poistetaan.
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huomattavasti unionin keskimääräisestä 
tilarakenteesta, jäsenvaltioiden olisi 
sallittava soveltaa oman erityistilanteensa 
mukaisia vähimmäiskynnyksiä. Koska 
syrjäisimmillä alueilla ja pienillä 
Egeanmeren saarilla on hyvin erikoinen 
tilarakenne, jäsenvaltioiden pitäisi voida 
päättää, sovelletaanko mainituilla alueilla 
vähimmäiskynnystä. Lisäksi jäsenvaltion 
olisi maatalousalojensa rakenteiden 
erityispiirteiden perusteella voitava valita, 
kumpaa vähimmäiskynnystä se soveltaa. 
Koska tukea voitaisiin myöntää viljelijälle, 
jonka tilalla ei ole maatalousmaata, 
hehtaariperustaisen kynnyksen 
soveltaminen olisi tehotonta. Sen vuoksi 
tällaisiin viljelijöihin olisi sovellettava 
tukeen liittyvää vähimmäismäärää. 
Tasapuolisen kohtelun takaamiseksi 
viljelijöille, joiden suoriin tukiin 
sovelletaan Bulgariassa ja Romaniassa 
asteittaista käyttöönottoa, 
vähimmäiskynnyksen olisi perustuttava 
lopullisiin määriin, jotka on määrä 
myöntää asteittaisen käyttöönoton 
päätyttyä.

Or. en

Tarkistus 146
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Pienten tukimäärien hallinnoinnista 
aiheutuvan liiallisen taakan hillitsemiseksi 
jäsenvaltioiden ei yleensä pitäisi myöntää 
suoria tukia, jos tuki olisi alle 100 euroa tai 
jos tilan tukikelpoista alaa, jolle tukea 
haetaan, on vähemmän kuin yksi hehtaari. 
Koska jäsenvaltioiden maatalouden 
rakenteet vaihtelevat merkittävästi ja 
voivat erota huomattavasti unionin 

(14) Pienten tukimäärien hallinnoinnista 
aiheutuvan liiallisen taakan hillitsemiseksi 
jäsenvaltioiden ei yleensä pitäisi myöntää 
suoria tukia, jos tuki olisi alle 300 euroa tai 
jos tilan tukikelpoista alaa, jolle tukea 
haetaan, on vähemmän kuin kaksi
hehtaaria. Koska jäsenvaltioiden 
maatalouden rakenteet vaihtelevat 
merkittävästi ja voivat erota huomattavasti 
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keskimääräisestä tilarakenteesta, 
jäsenvaltioiden olisi sallittava soveltaa 
oman erityistilanteensa mukaisia 
vähimmäiskynnyksiä. Koska 
syrjäisimmillä alueilla ja pienillä 
Egeanmeren saarilla on hyvin erikoinen 
tilarakenne, jäsenvaltioiden pitäisi voida 
päättää, sovelletaanko mainituilla alueilla 
vähimmäiskynnystä. Lisäksi jäsenvaltion 
olisi maatalousalojensa rakenteiden 
erityispiirteiden perusteella voitava valita, 
kumpaa vähimmäiskynnystä se soveltaa. 
Koska tukea voitaisiin myöntää viljelijälle, 
jonka tilalla ei ole maatalousmaata, 
hehtaariperustaisen kynnyksen 
soveltaminen olisi tehotonta. Sen vuoksi 
tällaisiin viljelijöihin olisi sovellettava 
tukeen liittyvää vähimmäismäärää. 
Tasapuolisen kohtelun takaamiseksi 
viljelijöille, joiden suoriin tukiin 
sovelletaan Bulgariassa ja Romaniassa 
asteittaista käyttöönottoa, 
vähimmäiskynnyksen olisi perustuttava 
lopullisiin määriin, jotka on määrä 
myöntää asteittaisen käyttöönoton 
päätyttyä.

unionin keskimääräisestä tilarakenteesta, 
jäsenvaltioiden olisi sallittava soveltaa 
oman erityistilanteensa mukaisia 
vähimmäiskynnyksiä. Koska 
syrjäisimmillä alueilla ja pienillä 
Egeanmeren saarilla on hyvin erikoinen 
tilarakenne, jäsenvaltioiden pitäisi voida 
päättää, sovelletaanko mainituilla alueilla 
vähimmäiskynnystä. Lisäksi jäsenvaltion 
olisi maatalousalojensa rakenteiden 
erityispiirteiden perusteella voitava valita, 
kumpaa vähimmäiskynnystä se soveltaa. 
Koska tukea voitaisiin myöntää viljelijälle, 
jonka tilalla ei ole maatalousmaata, 
hehtaariperustaisen kynnyksen 
soveltaminen olisi tehotonta. Sen vuoksi 
tällaisiin viljelijöihin olisi sovellettava 
tukeen liittyvää vähimmäismäärää. 
Tasapuolisen kohtelun takaamiseksi 
viljelijöille, joiden suoriin tukiin 
sovelletaan Bulgariassa ja Romaniassa 
asteittaista käyttöönottoa, 
vähimmäiskynnyksen olisi perustuttava 
lopullisiin määriin, jotka on määrä 
myöntää asteittaisen käyttöönoton 
päätyttyä.

Or. es

Tarkistus 147
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Pienten tukimäärien hallinnoinnista 
aiheutuvan liiallisen taakan hillitsemiseksi 
jäsenvaltioiden ei yleensä pitäisi myöntää 
suoria tukia, jos tuki olisi alle 100 euroa tai 
jos tilan tukikelpoista alaa, jolle tukea 
haetaan, on vähemmän kuin yksi hehtaari. 
Koska jäsenvaltioiden maatalouden 
rakenteet vaihtelevat merkittävästi ja 
voivat erota huomattavasti unionin 

(14) Pienten tukimäärien hallinnoinnista 
aiheutuvan liiallisen taakan hillitsemiseksi 
jäsenvaltioiden ei yleensä pitäisi myöntää 
suoria tukia, jos tuki olisi alle 100 euroa tai 
jos tilan tukikelpoista alaa, jolle tukea 
haetaan, on vähemmän kuin yksi hehtaari. 
Koska jäsenvaltioiden maatalouden 
rakenteet vaihtelevat merkittävästi ja 
voivat erota huomattavasti unionin 
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keskimääräisestä tilarakenteesta, 
jäsenvaltioiden olisi sallittava soveltaa 
oman erityistilanteensa mukaisia 
vähimmäiskynnyksiä. Koska 
syrjäisimmillä alueilla ja pienillä 
Egeanmeren saarilla on hyvin erikoinen 
tilarakenne, jäsenvaltioiden pitäisi voida 
päättää, sovelletaanko mainituilla alueilla 
vähimmäiskynnystä. Lisäksi jäsenvaltion 
olisi maatalousalojensa rakenteiden 
erityispiirteiden perusteella voitava valita, 
kumpaa vähimmäiskynnystä se soveltaa. 
Koska tukea voitaisiin myöntää viljelijälle, 
jonka tilalla ei ole maatalousmaata, 
hehtaariperustaisen kynnyksen 
soveltaminen olisi tehotonta. Sen vuoksi 
tällaisiin viljelijöihin olisi sovellettava 
tukeen liittyvää vähimmäismäärää.
Tasapuolisen kohtelun takaamiseksi 
viljelijöille, joiden suoriin tukiin 
sovelletaan Bulgariassa ja Romaniassa 
asteittaista käyttöönottoa, 
vähimmäiskynnyksen olisi perustuttava 
lopullisiin määriin, jotka on määrä 
myöntää asteittaisen käyttöönoton 
päätyttyä.

keskimääräisestä tilarakenteesta, 
jäsenvaltioiden olisi sallittava soveltaa 
oman erityistilanteensa mukaisia 
vähimmäiskynnyksiä. Koska 
syrjäisimmillä alueilla ja pienillä 
Egeanmeren saarilla on hyvin erikoinen 
tilarakenne, jäsenvaltioiden pitäisi voida 
päättää, sovelletaanko mainituilla alueilla 
vähimmäiskynnystä. Lisäksi jäsenvaltion 
olisi maatalousalojensa rakenteiden 
erityispiirteiden perusteella voitava valita, 
kumpaa vähimmäiskynnystä se soveltaa. 
Koska tukea voitaisiin myöntää viljelijälle, 
jonka tilalla ei ole maatalousmaata, 
hehtaariperustaisen kynnyksen 
soveltaminen olisi tehotonta. Sen vuoksi 
tällaisiin viljelijöihin olisi sovellettava 
tukeen liittyvää vähimmäismäärää.

Or. bg

Tarkistus 148
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Pienten tukimäärien hallinnoinnista 
aiheutuvan liiallisen taakan hillitsemiseksi 
jäsenvaltioiden ei yleensä pitäisi myöntää 
suoria tukia, jos tuki olisi alle 100 euroa tai 
jos tilan tukikelpoista alaa, jolle tukea 
haetaan, on vähemmän kuin yksi hehtaari. 
Koska jäsenvaltioiden maatalouden 
rakenteet vaihtelevat merkittävästi ja 
voivat erota huomattavasti unionin 

(14) Pienten tukimäärien hallinnoinnista 
aiheutuvan liiallisen taakan hillitsemiseksi 
jäsenvaltioiden ei pitäisi myöntää suoria 
tukia, jos tuki olisi alle 100 euroa tai jos 
tilan tukikelpoista alaa, jolle tukea haetaan, 
on vähemmän kuin yksi hehtaari. Koska 
jäsenvaltioiden maatalouden rakenteet 
vaihtelevat merkittävästi ja voivat erota
huomattavasti unionin keskimääräisestä 
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keskimääräisestä tilarakenteesta, 
jäsenvaltioiden olisi sallittava soveltaa 
oman erityistilanteensa mukaisia 
vähimmäiskynnyksiä. Koska 
syrjäisimmillä alueilla ja pienillä 
Egeanmeren saarilla on hyvin erikoinen 
tilarakenne, jäsenvaltioiden pitäisi voida 
päättää, sovelletaanko mainituilla alueilla 
vähimmäiskynnystä. Lisäksi jäsenvaltion 
olisi maatalousalojensa rakenteiden 
erityispiirteiden perusteella voitava valita, 
kumpaa vähimmäiskynnystä se soveltaa. 
Koska tukea voitaisiin myöntää viljelijälle, 
jonka tilalla ei ole maatalousmaata, 
hehtaariperustaisen kynnyksen 
soveltaminen olisi tehotonta. Sen vuoksi 
tällaisiin viljelijöihin olisi sovellettava 
tukeen liittyvää vähimmäismäärää. 
Tasapuolisen kohtelun takaamiseksi 
viljelijöille, joiden suoriin tukiin 
sovelletaan Bulgariassa ja Romaniassa 
asteittaista käyttöönottoa, 
vähimmäiskynnyksen olisi perustuttava 
lopullisiin määriin, jotka on määrä 
myöntää asteittaisen käyttöönoton 
päätyttyä.

tilarakenteesta, jäsenvaltioiden olisi 
sallittava soveltaa oman erityistilanteensa 
mukaisia vähimmäiskynnyksiä. Koska 
syrjäisimmillä alueilla ja pienillä 
Egeanmeren saarilla on hyvin erikoinen 
tilarakenne, jäsenvaltioiden pitäisi voida 
päättää, sovelletaanko mainituilla alueilla 
vähimmäiskynnystä. Lisäksi jäsenvaltion 
olisi maatalousalojensa rakenteiden 
erityispiirteiden perusteella voitava valita, 
kumpaa vähimmäiskynnystä se soveltaa. 
Koska tukea voitaisiin myöntää viljelijälle, 
jonka tilalla ei ole maatalousmaata, 
hehtaariperustaisen kynnyksen 
soveltaminen olisi tehotonta. Sen vuoksi 
tällaisiin viljelijöihin olisi sovellettava 
tukeen liittyvää vähimmäismäärää. 
Tasapuolisen kohtelun takaamiseksi 
viljelijöille, joiden suoriin tukiin 
sovelletaan Bulgariassa ja Romaniassa 
asteittaista käyttöönottoa, 
vähimmäiskynnyksen olisi perustuttava 
lopullisiin määriin, jotka on määrä 
myöntää asteittaisen käyttöönoton 
päätyttyä.

Or. en

Tarkistus 149
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Uudessa erityisessä 
pienviljelijäjärjestelmässä tunnustetaan, 
että yli kolme kolmasosaa unionin 
elintarviketuottajista, jotka työskentelevät 
osa-aikaisesti tai harjoittavat 
omavaraisviljelyä tai osittaista 
omavaraisviljelyä, ovat tärkeässä 
asemassa; pienviljely ei ole haitta tai 
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poistuva eurooppalainen viljelymalli; se 
on todellisuutta monissa unionin 
jäsenvaltioissa ja maaseudun kestävään 
kehitykseen ja työllisyyteen liittyvä etu; 
tästä syystä jäsenvaltioiden on 
rakentavasti pyrittävä määrittämään 
selvällä tavalla, keitä nämä pienviljelijät 
ovat omissa kotimaissaan ja mitä he 
tarvitsevat asianmukaisten tulotason 
saavuttamiseksi YMP:n tuella.

Or. en

Tarkistus 150
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat 
eivät mittakaavaedun takia tarvitse 
tulotukeen liittyvän tavoitteen 
saavuttamista varten samaa yksikkötuen 
tasoa. Lisäksi suurempien tuensaajien 
mahdollisuudet tehdä mukautuksia 
auttavat niitä toimimaan, vaikka tukitaso 
olisi alhaisempikin. Jotta tuet 
jakautuisivat paremmin viljelijöiden 
kesken, on oikeudenmukaista ottaa 
käyttöön suurempia tuensaajia varten 
järjestelmä, jossa tukitaso alenee 
asteittain ja saavuttaa lopulta tukikaton. 
Tällaisessa järjestelmässä olisi kuitenkin 
otettava huomioon palkallisen työvoiman 
määrä, jotta vaikutus ei olisi suhteeton 
paljon ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisien maatalouskäytäntöjen 
soveltamisen vuoksi myönnettävään 
tukeen, koska muutoin niiden hyödylliset 

Poistetaan.
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tavoitteet voisivat kärsiä. Jäsenvaltioiden 
olisi tukikaton tehokkuuden 
varmistamiseksi vahvistettava joitakin 
perusteita, jotteivät viljelijät pyrkisi 
vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja 
ne olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla säännöksellä estetään kilpailukyvyn parantaminen, koska siinä kannustetaan 
pirstomaan tilarakenteita ja annetaan ymmärtää, että rakenteiden laajentaminen ei ole 
toivottavaa ja että se vääristää väistämättä työn tuottavuutta. Tämä olisi haitallista myös 
monenlaisen hyväntekeväisyystoiminnan kannalta, koska kyse on tulotukea koskevasta 
välineestä, jota ei ole kohdistettu asianmukaisesti tarveperusteisella tavalla. Lisäksi se 
aiheuttaisi byrokraattista lisärasitusta ja olisi ongelmallinen tuensaajien yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen kannalta.

Tarkistus 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat 
eivät mittakaavaedun takia tarvitse 
tulotukeen liittyvän tavoitteen 
saavuttamista varten samaa yksikkötuen 

Poistetaan.
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tasoa. Lisäksi suurempien tuensaajien 
mahdollisuudet tehdä mukautuksia 
auttavat niitä toimimaan, vaikka tukitaso 
olisi alhaisempikin. Jotta tuet 
jakautuisivat paremmin viljelijöiden 
kesken, on oikeudenmukaista ottaa 
käyttöön suurempia tuensaajia varten 
järjestelmä, jossa tukitaso alenee 
asteittain ja saavuttaa lopulta tukikaton. 
Tällaisessa järjestelmässä olisi kuitenkin 
otettava huomioon palkallisen työvoiman 
määrä, jotta vaikutus ei olisi suhteeton 
paljon ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisien maatalouskäytäntöjen 
soveltamisen vuoksi myönnettävään 
tukeen, koska muutoin niiden hyödylliset 
tavoitteet voisivat kärsiä. Jäsenvaltioiden 
olisi tukikaton tehokkuuden 
varmistamiseksi vahvistettava joitakin 
perusteita, jotteivät viljelijät pyrkisi 
vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja 
ne olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

Or. en

Tarkistus 152
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat 
eivät mittakaavaedun takia tarvitse 
tulotukeen liittyvän tavoitteen 
saavuttamista varten samaa yksikkötuen 
tasoa. Lisäksi suurempien tuensaajien 
mahdollisuudet tehdä mukautuksia 
auttavat niitä toimimaan, vaikka tukitaso 
olisi alhaisempikin. Jotta tuet 
jakautuisivat paremmin viljelijöiden 
kesken, on oikeudenmukaista ottaa 
käyttöön suurempia tuensaajia varten 
järjestelmä, jossa tukitaso alenee 
asteittain ja saavuttaa lopulta tukikaton. 
Tällaisessa järjestelmässä olisi kuitenkin 
otettava huomioon palkallisen työvoiman 
määrä, jotta vaikutus ei olisi suhteeton 
paljon ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisien maatalouskäytäntöjen 
soveltamisen vuoksi myönnettävään 
tukeen, koska muutoin niiden hyödylliset 
tavoitteet voisivat kärsiä. Jäsenvaltioiden 
olisi tukikaton tehokkuuden 
varmistamiseksi vahvistettava joitakin 
perusteita, jotteivät viljelijät pyrkisi 
vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja 
ne olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat 
eivät mittakaavaedun takia tarvitse 
tulotukeen liittyvän tavoitteen 
saavuttamista varten samaa yksikkötuen 
tasoa. Lisäksi suurempien tuensaajien 
mahdollisuudet tehdä mukautuksia 
auttavat niitä toimimaan, vaikka tukitaso 
olisi alhaisempikin. Jotta tuet 
jakautuisivat paremmin viljelijöiden 
kesken, on oikeudenmukaista ottaa 
käyttöön suurempia tuensaajia varten 
järjestelmä, jossa tukitaso alenee 
asteittain ja saavuttaa lopulta tukikaton. 
Tällaisessa järjestelmässä olisi kuitenkin 
otettava huomioon palkallisen työvoiman 
määrä, jotta vaikutus ei olisi suhteeton 
paljon ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisien maatalouskäytäntöjen 
soveltamisen vuoksi myönnettävään 
tukeen, koska muutoin niiden hyödylliset 
tavoitteet voisivat kärsiä. Jäsenvaltioiden 
olisi tukikaton tehokkuuden 
varmistamiseksi vahvistettava joitakin 
perusteita, jotteivät viljelijät pyrkisi 
vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja 
ne olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 

Poistetaan.
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annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

Or. en

Tarkistus 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat 
eivät mittakaavaedun takia tarvitse 
tulotukeen liittyvän tavoitteen 
saavuttamista varten samaa yksikkötuen 
tasoa. Lisäksi suurempien tuensaajien 
mahdollisuudet tehdä mukautuksia 
auttavat niitä toimimaan, vaikka tukitaso 
olisi alhaisempikin. Jotta tuet 
jakautuisivat paremmin viljelijöiden 
kesken, on oikeudenmukaista ottaa 
käyttöön suurempia tuensaajia varten 
järjestelmä, jossa tukitaso alenee 
asteittain ja saavuttaa lopulta tukikaton. 
Tällaisessa järjestelmässä olisi kuitenkin 
otettava huomioon palkallisen työvoiman 
määrä, jotta vaikutus ei olisi suhteeton 
paljon ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisien maatalouskäytäntöjen 
soveltamisen vuoksi myönnettävään 
tukeen, koska muutoin niiden hyödylliset 
tavoitteet voisivat kärsiä. Jäsenvaltioiden 
olisi tukikaton tehokkuuden 
varmistamiseksi vahvistettava joitakin 

Poistetaan.
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perusteita, jotteivät viljelijät pyrkisi 
vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja 
ne olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

Or. en

Tarkistus 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat 
eivät mittakaavaedun takia tarvitse 
tulotukeen liittyvän tavoitteen 
saavuttamista varten samaa yksikkötuen 
tasoa. Lisäksi suurempien tuensaajien 
mahdollisuudet tehdä mukautuksia 
auttavat niitä toimimaan, vaikka tukitaso 
olisi alhaisempikin. Jotta tuet 
jakautuisivat paremmin viljelijöiden 
kesken, on oikeudenmukaista ottaa 
käyttöön suurempia tuensaajia varten 
järjestelmä, jossa tukitaso alenee 
asteittain ja saavuttaa lopulta tukikaton. 
Tällaisessa järjestelmässä olisi kuitenkin 
otettava huomioon palkallisen työvoiman 
määrä, jotta vaikutus ei olisi suhteeton 
paljon ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ensisijaisesti ominaista, että tuet 
myönnetään suhteessa tilan kokoon. 
Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia aina tarvitse 
tulotukeen liittyvän rajoitetun tavoitteen 
saavuttamista varten samaa yksikkötuen 
tasoa. Kaiken tuensaajien omistaman 
tukikelpoisen maan on kuitenkin oltava 
täydentäviä ehtoja koskevien säännöksien 
ja asiaankuuluvien ympäristöalan 
säännöksien mukainen, ja suuremmat 
tilat osallistuvat yleensä enemmän 
elintarviketurvaa koskevan yleistavoitteen 
saavuttamiseen. Ne osallistuvat myös 
usein tarvittaviin innovointitoimiin, joilla 
pyritään parantamaan niin 
elintarviketurvaa kuin kestävyyttä. Tästä 
syystä on epäasianmukaista vähentää 
tällaisille tiloille myönnettävää tukea. 
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Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisien maatalouskäytäntöjen 
soveltamisen vuoksi myönnettävään 
tukeen, koska muutoin niiden hyödylliset 
tavoitteet voisivat kärsiä. Jäsenvaltioiden 
olisi tukikaton tehokkuuden 
varmistamiseksi vahvistettava joitakin 
perusteita, jotteivät viljelijät pyrkisi 
vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

Vähennettäessä suuremmille tiloille 
myönnettäviä tukia olisi otettava 
huomioon aktiivinen osallistuminen 
innovointiin tai maatalouden 
ympäristöohjelmiin, jotka voivat tuottaa 
hyötyä niin elintarviketurvaa koskevien 
tavoitteiden kuin ympäristöalan 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 
Vähennettäessä tukia ei pitäisi asettaa 
etusijalle vähemmän tehokkaita tiloja ja 
aiheuttaa siten haittaa tehokkaammille 
tiloille. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta saatavien kaikenlaisten 
tulojen olisi jäätävä jäsenvaltioon, jossa ne 
ovat kertyneet, ja ne olisi käytettävä 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen … 
päivänä …kuuta … annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o [RDR] mukaisesti sellaisten 
hankkeiden rahoitukseen, joiden 
innovatiivinen tai maatalouden 
ympäristöohjelmiin liittyvä panos on 
merkittävä.

Or. en

Tarkistus 156
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat 
eivät mittakaavaedun takia tarvitse 
tulotukeen liittyvän tavoitteen 
saavuttamista varten samaa yksikkötuen 
tasoa. Lisäksi suurempien tuensaajien
mahdollisuudet tehdä mukautuksia 
auttavat niitä toimimaan, vaikka tukitaso 

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ensisijaisesti ominaista, että tuet 
myönnetään suhteessa tilan kokoon. 
Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia aina tarvitse 
tulotukeen liittyvän rajoitetun tavoitteen 
saavuttamista varten samaa yksikkötuen 
tasoa. Kaiken tuensaajien omistaman 
tukikelpoisen maan on kuitenkin oltava 
täydentäviä ehtoja koskevien säännöksien 
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olisi alhaisempikin. Jotta tuet 
jakautuisivat paremmin viljelijöiden 
kesken, on oikeudenmukaista ottaa 
käyttöön suurempia tuensaajia varten 
järjestelmä, jossa tukitaso alenee 
asteittain ja saavuttaa lopulta tukikaton. 
Tällaisessa järjestelmässä olisi kuitenkin 
otettava huomioon palkallisen työvoiman 
määrä, jotta vaikutus ei olisi suhteeton 
paljon ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta 
suotuisien maatalouskäytäntöjen 
soveltamisen vuoksi myönnettävään 
tukeen, koska muutoin niiden hyödylliset 
tavoitteet voisivat kärsiä. Jäsenvaltioiden 
olisi tukikaton tehokkuuden 
varmistamiseksi vahvistettava joitakin 
perusteita, jotteivät viljelijät pyrkisi 
vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

ja asiaankuuluvien ympäristöalan 
säännöksien mukainen, ja suuremmat 
tilat osallistuvat yleensä enemmän 
elintarviketurvaa koskevan yleistavoitteen 
saavuttamiseen. Tästä syystä on 
oikeudenmukaista jatkaa olemassa olevan 
järjestelmän täytäntöönpanoa, jossa tukea 
alennetaan asteittain tietynkokoisia tiloja 
koskevan rajoitetun degressiivisen 
mukauttamisen välityksellä. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Suurtuensaajiin nähden sovellettavasta 
progressiivisesta mukauttamisesta
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen tai 
maatalouden ympäristöohjelmiin liittyvä
panos on merkittävä.

Or. en

Tarkistus 157
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
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myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Tukikattoa ei saa soveltaa myöskään 
osuuskuntiin tai muihin 
oikeushenkilöihin, jotka kokoavat yhteen 
joukon suorien tukien saajia ja jotka 
vastaanottavat tuet ennen kuin ne jakavat 
ne kokonaisuudessaan jäsenilleen. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä jäsenvaltioon 
tai tämän asetuksen 20 artiklassa 
tarkoitetulle institutionaaliselle alueelle, 
jossa ne ovat kertyneet, ja ne olisi 
käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä, tai toimenpiteisiin, joilla 
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edistetään työpaikkojen luomista tai 
nuorten osallistumista maatalouteen.

Or. es

Perustelu

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020

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

Tarkistus 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
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ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Tukikattoa ei saa soveltaa myöskään 
osuuskuntiin tai muihin 
oikeushenkilöihin, jotka kokoavat yhteen 
joukon suorien tukien saajia ja jotka 
vastaanottavat tuet ennen kuin ne jakavat 
ne kokonaisuudessaan jäsenilleen.
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä jäsenvaltioon 
tai alueelle, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä joko Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden tai 
muiden toimenpiteiden rahoitukseen, 
joiden innovatiivinen panos on merkittävä, 
tai ensimmäisen pilarin puitteissa suoriin 
tukiin tai tuotantosidonnaisiin tukiin 
tämän asetuksen mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 159
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
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suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Tukikaton ei pitäisi koskea myöskään 
osuuskuntia eikä muita oikeushenkilöitä, 
joiden jäsenet yhdessä hoitavat 
maatalousyritystä tai jotka muodostuvat 
useista suoraa tukea saavista viljelijöistä 
ja jotka saavat tuet ja kanavoivat ne 
jakaakseen ne kokonaan jäsenten kesken. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

Or. de
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Perustelu

Tukikaton yhteydessä pitää välttää leikkausten aiheutuminen osuuskuntien kaltaisille 
toimintajärjestelyille, etenkin niille, jotka harrastavat maataloustuotantoa, toimivat 
tuottajaryhminä (GAEC-yhteenliittymät) tai jotka on perustettu maatalouskoneiden 
yhteiskäyttöä varten (CUMA). Kun otetaan huomioon pyrkimys parantaa maatalouden 
kilpailuasemaa, yhteistyössä hoidettavien tuotantojärjestelmien merkitys kasvaa entisestään. 
Siksi niitä ei tule syrjiä.

Tarkistus 160
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Tukikaton ei pitäisi koskea osuuskuntia 
eikä muita oikeushenkilöitä, joiden 
jäsenet yhdessä hoitavat maatalousyritystä 
tai jotka ovat usean maanviljelijän 
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vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

muodostamia ja jotka saavat suoria tukia 
tai muita tukia. Jäsenvaltioiden olisi 
tukikaton tehokkuuden varmistamiseksi 
vahvistettava joitakin perusteita, jotteivät 
viljelijät pyrkisi vääryydellä välttämään 
tukikaton vaikutuksia. Suurtuensaajien 
tukien alentamisesta ja tukikaton 
asettamisesta saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

Or. de

Perustelu

Yhteistyössä hoidettavien tuotantojärjestelmien merkitys kasvaa entisestään, eikä niitä tule 
syrjiä.

Tarkistus 161
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
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paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
perusteita, jotta ne voivat sijoittaa 
kestävän kehityksen mukaisiin 
maatalousjärjestelmiin, kuten tämän 
asetuksen viherryttävien toimien 
mukaisesti määriteltyihin järjestelmiin, 
ja/tai työllisyyttä edistäviin järjestelmiin. 
Suurtuensaajien tukien alentamisesta ja 
tukikaton asettamisesta saatavien tulojen 
olisi jäätävä jäsenvaltioon, jossa ne ovat 
kertyneet, ja ne olisi käytettävä Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen … 
päivänä …kuuta … annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o [RDR] mukaisesti sellaisten 
hankkeiden rahoitukseen, joiden 
innovatiivinen sekä kestävän kehityksen 
mukaisiin tuotantojärjestelmiin 
siirtymiseen ja työllisyyden edistämiseen 
liittyvä panos on merkittävä.

Or. en

Tarkistus 162
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä intensiivisten alojen ja 
kotieläintuotannon rahoitukseen sekä 
työllisyyden turvaamiseksi myös 
tuotantosidonnaisiin tukiin oikeutettujen 
alojen rahoitukseen, jos vaihtoehtoista 
rahoitusta ei ole saatavilla.

Or. bg
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Tarkistus 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja 
ne olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet.
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neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

Or. en

Tarkistus 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
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saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä sellaisten julkisten 
mekanismien rahoitukseen, joilla pyritään 
saamaan aikaan vakaat ja kannattavat 
maataloustuotteiden hinnat.

Or. es

Tarkistus 165
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
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niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä. Jäsenvaltioille tarjotaan 
näin mahdollisuus jakaa tukikaton 
asettamisesta saadut tulot 
suurtuensaajille, joihin mainittua 
tukikattoa on sovellettu, jotta nämä voivat 
investoida innovointiin.

Or. fr

Tarkistus 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 



AM\905018FI.doc 55/174 PE491.238v01-00

FI

paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkatut työntekijät sekä 
palkka- ja urakkakustannukset, jotta 
vaikutus ei olisi suhteeton paljon ihmisiä 
työllistävillä suurtiloilla. Enimmäismääriä 
ei pitäisi soveltaa ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisien maatalouskäytäntöjen 
soveltamisen vuoksi myönnettävään 
tukeen, koska muutoin niiden hyödylliset 
tavoitteet voisivat kärsiä. Jäsenvaltioiden 
olisi tukikaton tehokkuuden 
varmistamiseksi vahvistettava joitakin 
perusteita, jotteivät viljelijät pyrkisi 
vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

Or. en

Tarkistus 167
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
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suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen ja 
maaseudun kehittämiseen liittyvä panos 
on merkittävä.

Or. en

Tarkistus 168
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Viljelijöille myönnettävien tukien 
muuntamista ja tukikattoja täytäntöön 
pantaessa olisi noudatettava 
jäsenvaltioiden ja viljelijöiden välisen 
syrjimättömyyden periaatetta; siten olisi 
myös mahdollista ratkaista pitkäaikainen 
ongelma, joka koskee suotuisassa ja
epäsuotuisassa asemassa olevien 
maaseutualueiden ja niiden asukkaiden 
välistä äärimmäistä epätasapainoa; 
20 prosenttia viljelijöistä saa edelleen yli 
80 prosenttia suorista tuista, jolloin 
kyseisten viljelijöiden toiminnan 
laajentuessa entistä useammat pienemmät 
tilat joutuvat aina lopettamaan 
toimintansa ja maaseutualueiden väestö 
vähenee nopeasti; tukia myönnetään 
myös erittäin epätasapainoisella tavalla 
vanhoille ja uusille jäsenvaltioille, mikä 
aiheuttaa tulevaisuuteen kantautuvia 
epäedullisia seurauksia; tästä syystä on 
parannettava suoria tukia ja maaseudun 
kehittämistukea koskevia edellytyksiä ja 
niiden myöntämistä, jotta viljelijät voisivat 
toimia paremmin yhteistyössä 
liiketoimintansa kehittämiseksi, ja 
maaseudun kehittämistä koskevissa 
ohjelmissa voitaisiin määritellä 
infrastruktuuri, jolla edistetään 
sukupolvenvaihdoksia ja 
maaseutualueiden taloudellista 
kukoistusta.

Or. en

Tarkistus 169
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta tukikaton täytäntöönpanoa 
helpotettaisiin erityisesti sen osalta, miten 
suorat tuet myönnetään viljelijöille ja 
miten vastaavat siirrot maaseudun 
kehittämiseen tehdään, olisi määriteltävä 
jäsenvaltiokohtaiset enimmäisnettomäärät 
viljelijöille tukikaton asettamisen jälkeen 
myönnettävän tuen rajoittamiseksi. 
Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä 30 päivänä 
tammikuuta 2006 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 247/2006 ja 
Egeanmeren pienten saarten hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä ja asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 muuttamisesta 18 päivänä 
syyskuuta 2006 annetun neuvoston 
asetuksen 1405/2006 mukaisesti 
myönnettävän yhteisen 
maatalouspolitiikan mukaisen tuen 
erikoispiirteiden huomioon ottamiseksi ja 
koska kyseisiin suoriin tukiin ei sovelleta 
tukikattoa, kyseisiä suoria tukia ei pitäisi 
sisällyttää asianomaisten jäsenvaltioiden 
enimmäisnettomääriin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla säännöksellä estetään kilpailukyvyn parantaminen, koska siinä kannustetaan 
pirstomaan tilarakenteita ja annetaan ymmärtää, että rakenteiden laajentaminen ei ole 
toivottavaa ja että se vääristää väistämättä työn tuottavuutta. Tämä olisi haitallista myös 
monenlaisen hyväntekeväisyystoiminnan kannalta, koska kyse on tulotukea koskevasta 
välineestä, jota ei ole kohdistettu asianmukaisesti tarveperusteisella tavalla. Lisäksi se 
aiheuttaisi byrokraattista lisärasitusta ja olisi ongelmallinen tuensaajien yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen kannalta.

Tarkistus 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta tukikaton täytäntöönpanoa 
helpotettaisiin erityisesti sen osalta, miten 
suorat tuet myönnetään viljelijöille ja 
miten vastaavat siirrot maaseudun 
kehittämiseen tehdään, olisi määriteltävä 
jäsenvaltiokohtaiset enimmäisnettomäärät 
viljelijöille tukikaton asettamisen jälkeen 
myönnettävän tuen rajoittamiseksi. 
Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä 30 päivänä 
tammikuuta 2006 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 247/2006 ja 
Egeanmeren pienten saarten hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä ja asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 muuttamisesta 18 päivänä 
syyskuuta 2006 annetun neuvoston 
asetuksen 1405/2006 mukaisesti 
myönnettävän yhteisen 
maatalouspolitiikan mukaisen tuen 
erikoispiirteiden huomioon ottamiseksi ja 
koska kyseisiin suoriin tukiin ei sovelleta 
tukikattoa, kyseisiä suoria tukia ei pitäisi 
sisällyttää asianomaisten jäsenvaltioiden 
enimmäisnettomääriin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 171
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta tukikaton täytäntöönpanoa 
helpotettaisiin erityisesti sen osalta, miten 
suorat tuet myönnetään viljelijöille ja 
miten vastaavat siirrot maaseudun 

Poistetaan.
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kehittämiseen tehdään, olisi määriteltävä 
jäsenvaltiokohtaiset enimmäisnettomäärät 
viljelijöille tukikaton asettamisen jälkeen 
myönnettävän tuen rajoittamiseksi. 
Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä 30 päivänä 
tammikuuta 2006 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 247/2006 ja 
Egeanmeren pienten saarten hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä ja asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 muuttamisesta 18 päivänä 
syyskuuta 2006 annetun neuvoston 
asetuksen 1405/2006 mukaisesti 
myönnettävän yhteisen 
maatalouspolitiikan mukaisen tuen 
erikoispiirteiden huomioon ottamiseksi ja 
koska kyseisiin suoriin tukiin ei sovelleta 
tukikattoa, kyseisiä suoria tukia ei pitäisi 
sisällyttää asianomaisten jäsenvaltioiden 
enimmäisnettomääriin.

Or. en

Tarkistus 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta tukikaton täytäntöönpanoa 
helpotettaisiin erityisesti sen osalta, miten 
suorat tuet myönnetään viljelijöille ja 
miten vastaavat siirrot maaseudun 
kehittämiseen tehdään, olisi määriteltävä 
jäsenvaltiokohtaiset enimmäisnettomäärät 
viljelijöille tukikaton asettamisen jälkeen 
myönnettävän tuen rajoittamiseksi. 
Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä 30 päivänä 
tammikuuta 2006 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 247/2006 ja 

Poistetaan.
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Egeanmeren pienten saarten hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä ja asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 muuttamisesta 18 päivänä 
syyskuuta 2006 annetun neuvoston 
asetuksen 1405/2006 mukaisesti 
myönnettävän yhteisen 
maatalouspolitiikan mukaisen tuen 
erikoispiirteiden huomioon ottamiseksi ja 
koska kyseisiin suoriin tukiin ei sovelleta 
tukikattoa, kyseisiä suoria tukia ei pitäisi 
sisällyttää asianomaisten jäsenvaltioiden 
enimmäisnettomääriin.

Or. en

Tarkistus 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta tukikaton täytäntöönpanoa 
helpotettaisiin erityisesti sen osalta, miten 
suorat tuet myönnetään viljelijöille ja 
miten vastaavat siirrot maaseudun 
kehittämiseen tehdään, olisi määriteltävä 
jäsenvaltiokohtaiset enimmäisnettomäärät 
viljelijöille tukikaton asettamisen jälkeen 
myönnettävän tuen rajoittamiseksi. 
Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä 30 päivänä 
tammikuuta 2006 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 247/2006 ja 
Egeanmeren pienten saarten hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä ja asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 muuttamisesta 18 päivänä 
syyskuuta 2006 annetun neuvoston 
asetuksen 1405/2006 mukaisesti 
myönnettävän yhteisen 

Poistetaan.
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maatalouspolitiikan mukaisen tuen 
erikoispiirteiden huomioon ottamiseksi ja 
koska kyseisiin suoriin tukiin ei sovelleta 
tukikattoa, kyseisiä suoria tukia ei pitäisi 
sisällyttää asianomaisten jäsenvaltioiden 
enimmäisnettomääriin.

Or. en

Tarkistus 174
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Maaseutualueiden kestävyydelle 
tulisi antaa etusija jaettaessa yhteisen 
maatalouspolitiikan varoja. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden on voitava antaa 
enimmillään 20 prosenttia kansallisesta 
enimmäismäärästä kalenterivuosina 
2014–2019 lisätukena Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta tuettuihin 
maaseutualueiden kehittämisohjelmiin. 
Tarkoitukseen ohjattava lisätuki voi olla 
peräisin myös käyttämättä jääneestä 
tuesta alueille, joilla on tietyistä 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita ja 
käyttämättä jääneestä tuesta ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisille 
maatalouskäytännöille.

Or. pl

Tarkistus 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(18 a) Uuden YMP:n arvioimiseksi 
komission olisi vuoden 2017 loppuun 
mennessä tarkasteltava uudistustoimia ja 
niiden vaikutusta ympäristöön ja 
maataloustuotantoon.

Or. en

Tarkistus 176
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Euroopan unioniin 1 päivänä 
toukokuuta 2004 tai sen jälkeen 
liittyneiden jäsenvaltioiden 
maataloustuottajille on myönnetty suoria 
tukia asianomaisten maiden 
liittymisasiakirjoissa määrätyn asteittaisen 
käyttöönoton mekanismin mukaisesti. 
Bulgariassa ja Romaniassa kyseistä 
mekanismia sovelletaan vielä vuosina 
2014 ja 2015. Lisäksi kyseisten 
jäsenvaltioiden sallittiin myöntää 
täydentäviä kansallisia suoria tukia. 
Tällaisten tukien myöntämismahdollisuus 
olisi säilytettävä Bulgariassa ja 
Romaniassa, kunnes asteittainen 
käyttöönotto päättyy.

(19) Euroopan unioniin 1 päivänä 
toukokuuta 2004 tai sen jälkeen 
liittyneiden jäsenvaltioiden 
maataloustuottajille on myönnetty suoria 
tukia asianomaisten maiden 
liittymisasiakirjoissa määrätyn asteittaisen 
käyttöönoton mekanismin mukaisesti. 
Bulgariassa ja Romaniassa kyseistä 
mekanismia olisi tarkasteltava uudelleen
vuosina 2014 ja 2015, jotta saavutettaisiin 
tasapuolinen suorien tukien jako eri 
jäsenvaltioiden kesken.

Or. bg

Tarkistus 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta tuki jakautuisi paremmin 
unionin maatalousmaalle, myös 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaista 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää 
soveltaneissa jäsenvaltiossa, yhteisen 
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä 
29 päivänä syyskuuta 2003 neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, ja 
sittemmin asetuksessa (EY) N:o 73/2009, 
jossa aiemmat tukimekanismit yhdistettiin 
yhdeksi tuotannosta irrotettujen suorien 
tukien järjestelmäksi, säädetty 
tilatukijärjestelmä olisi korvattava uudella 
perustukijärjestelmällä. Tällainen muutos 
tarkoittaa, että mainittujen asetusten 
mukaisesti saadut tukioikeudet raukeavat 
ja myönnetään uusia tukioikeuksia, jotka 
perustuvat edelleen niiden tukikelpoisten 
hehtaarien lukumäärään, jotka viljelijällä 
on käytössään järjestelmän ensimmäisenä 
täytäntöönpanovuonna.

(20) Jotta tuki jakautuisi paremmin 
unionissa, yhteisen maatalouspolitiikan 
suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden 
tukijärjestelmistä 
29 päivänä syyskuuta 2003 neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, ja 
sittemmin asetuksessa (EY) N:o 73/2009, 
jossa aiemmat tukimekanismit yhdistettiin 
yhdeksi tuotannosta irrotettujen suorien 
tukien järjestelmäksi, säädetty 
tilatukijärjestelmä olisi korvattava uudella 
perustukijärjestelmällä. Jäsenvaltioiden 
olisi muutettava olemassa olevia 
tukijärjestelmiään tämän asetuksen 
mukaisesti; niiden ei kuitenkaan 
välttämättä tarvitse lakata käyttämästä 
suoria tukia koskevia nykyisiä malleja.

Or. en

Tarkistus 178
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta tuki jakautuisi paremmin unionin 
maatalousmaalle, myös asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaista yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää soveltaneissa 
jäsenvaltiossa, yhteisen 
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä 
syyskuuta 2003 neuvoston asetuksessa 

(20) Jotta tuki jakautuisi paremmin unionin 
maatalousmaalle, myös asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaista yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää soveltaneissa 
jäsenvaltiossa, yhteisen 
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä 
syyskuuta 2003 neuvoston asetuksessa 
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(EY) N:o 1782/2003, ja sittemmin 
asetuksessa (EY) N:o 73/2009, jossa 
aiemmat tukimekanismit yhdistettiin 
yhdeksi tuotannosta irrotettujen suorien 
tukien järjestelmäksi, säädetty 
tilatukijärjestelmä olisi korvattava uudella 
perustukijärjestelmällä. Tällainen muutos 
tarkoittaa, että mainittujen asetusten 
mukaisesti saadut tukioikeudet raukeavat ja 
myönnetään uusia tukioikeuksia, jotka 
perustuvat edelleen niiden tukikelpoisten 
hehtaarien lukumäärään, jotka viljelijällä 
on käytössään järjestelmän ensimmäisenä 
täytäntöönpanovuonna.

(EY) N:o 1782/2003, ja sittemmin 
asetuksessa (EY) N:o 73/2009, jossa 
aiemmat tukimekanismit yhdistettiin 
yhdeksi tuotannosta irrotettujen suorien 
tukien järjestelmäksi, säädetty 
tilatukijärjestelmä olisi korvattava uudella 
perustukijärjestelmällä. On välttämätöntä, 
että tällaisen muutoksen myötä
mainittujen asetusten mukaisesti saadut 
tukioikeudet raukeavat ja myönnetään 
uusia tukioikeuksia, jotka perustuvat 
edelleen niiden tukikelpoisten hehtaarien 
lukumäärään, jotka viljelijällä on 
käytössään järjestelmän ensimmäisenä 
täytäntöönpanovuonna.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden täytyy välttämättä jakaa tukioikeudet uudelleen tämän asetuksen 
voimaantulon myötä. Siten taataan tasa-arvoiset mahdollisuudet tukioikeuksia jo saaneille 
toimijoille ja uusina järjestelmän piiriin tuleville toimijoille.

Tarkistus 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava oikeudenmukaisemmin 
vähentämällä yhteyttä aiempiin 
viitemääriin ja ottaen huomioon unionin 
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huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen 
yhdenmukaistamisen rahoittamiseen.
Lisäksi kaikkien jossakin jäsenvaltiossa tai 
jollakin alueella vuonna 2019 aktivoitujen 
tukioikeuksien yksikköarvon olisi oltava 
sama; tätä varten yksikköarvoa olisi 
yhdenmukaistettava siirtymäkaudella 
lineaarisesti. Jotta viljelijöille ei kuitenkaan 
aiheutuisi haitallisia taloudellisia 
seurauksia, tilatukijärjestelmää ja 
erityisesti historiallista mallia 
soveltaneiden jäsenvaltioiden olisi 
sallittava ottaa historialliset tekijät 
huomioon tukioikeuksien arvon 
laskennassa uuden järjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna.
Seuraavaa monivuotista, vuonna 2021 
alkavaa rahoituskehystä koskevassa 
keskustelussa olisi tarkasteltava 
tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

talousarvion kokonaistilanne. 
Hehtaarikohtaisen suoran tuen tasoja olisi 
mukautettava asteittain suoran tuen 
paremman jakautumisen varmistamiseksi 
ottaen huomioon palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Suorien tukien uudelleenjaon olisi 
perustuttava Eurooppa 2020 -strategian 
keskeisiin periaatteisiin ja samalla on 
korostettava tarvetta käyttää unionin 
varoja talouskasvun edistämiseen. Tässä 
yhteydessä uudelleenjako olisi 
suoritettava noudattamalla puolueettomia 
ja syrjimättömiä perusteita, kuten 
maataloustuotannon arvo, lisäarvo, työ ja 
ostovoima. Lisäksi kaikki jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella 
vuonna 2022 aktivoidut tukioikeudet 
lähenevät yksikköarvoa tai saavuttavat 
sen; tätä varten yksikköarvoa olisi 
yhdenmukaistettava siirtymäkaudella 
lineaarisesti. Jotta tuotantoalojen välille ei 
kuitenkaan aiheutuisi haitallisia 
taloudellisia seurauksia, jäsenvaltiot voivat 
säilyttää suorien tukien kohdalla 
tietynlaisen jaottelun, jossa otetaan 
huomioon maaperän erilaiset käyttötavat.

Or. it

Tarkistus 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä 
varten yksikköarvoa olisi 
yhdenmukaistettava siirtymäkaudella 
lineaarisesti. Jotta viljelijöille ei 
kuitenkaan aiheutuisi haitallisia 
taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 

(21) Suorat tulotuet olisi jaettava 
tasapuolisemmin vähentämällä yhteyttä 
aiempiin viitemääriin ja ottaen huomioon 
unionin talousarvion kokonaistilanne. 
Hehtaarikohtaisen suoran tuen tasoja olisi 
mukautettava asteittain suoran tuen 
tasapuolisemman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen.
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yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 181
Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen 
yhdenmukaistamisen rahoittamiseen. 
Lisäksi kaikkien jossakin jäsenvaltiossa tai 
jollakin alueella vuonna 2019 aktivoitujen 
tukioikeuksien yksikköarvon olisi oltava 
sama; tätä varten yksikköarvoa olisi 
yhdenmukaistettava siirtymäkaudella 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava oikeudenmukaisemmin 
vähentämällä vaiheittain yhteyttä aiempiin 
viitemääriin ja ottaen huomioon unionin 
talousarvion kokonaistilanne. 
Hehtaarikohtaisen suoran tuen tasoja olisi 
mukautettava asteittain suoran tuen 
paremman jakautumisen varmistamiseksi 
ottaen huomioon palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Kaikkien jossakin jäsenvaltiossa tai 
jollakin alueella vuonna 2019 aktivoitujen 
tukioikeuksien yhteydessä olisi pyrittävä 
saavuttamaan yhdenmukainen 
yksikköarvo; tätä varten yksikköarvoa olisi 
yhdenmukaistettava joustavalla 
siirtymäkaudella. Jotta viljelijöille ei 
aiheutuisi haitallisia taloudellisia 
seurauksia, tilatukijärjestelmää ja 
erityisesti historiallista mallia 
soveltaneiden jäsenvaltioiden olisi 
sallittava ottaa historialliset tekijät 
huomioon tukioikeuksien arvon 
laskennassa. Jäsenvaltiot voivat myös 
rajoittaa perustukien vähennykset 
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lineaarisesti. Jotta viljelijöille ei 
kuitenkaan aiheutuisi haitallisia 
taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

koskemaan tiloja, jotka ovat syntyneet 
historiallisen mallin vaiheittaisen käytöstä 
poiston seurauksena.

Or. en

Tarkistus 182
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Kaikkien jossakin jäsenvaltiossa tai 
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määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen 
yhdenmukaistamisen rahoittamiseen. 
Lisäksi kaikkien jossakin jäsenvaltiossa tai 
jollakin alueella vuonna 2019 aktivoitujen 
tukioikeuksien yksikköarvon olisi oltava 
sama; tätä varten yksikköarvoa olisi 
yhdenmukaistettava siirtymäkaudella 
lineaarisesti. Jotta viljelijöille ei 
kuitenkaan aiheutuisi haitallisia 
taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

jollakin alueella vuonna 2019 aktivoitujen 
tukioikeuksien yksikköarvon olisi oltava 
lähellä samaa arvoa tai sama arvo; tätä 
varten yksikköarvoa olisi 
yhdenmukaistettava siirtymäkaudella. Jotta 
viljelijöille ei aiheutuisi haitallisia 
taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset ja muut komission kanssa 
sovitut tekijät huomioon tukioikeuksien 
arvon laskennassa. Jäsenvaltiot voivat 
myös rajoittaa perustukien vähennykset 
koskemaan tiloja, jotka ovat syntyneet 
historiallisen mallin käytöstä poiston 
seurauksena.

Or. en

Tarkistus 183
Valdemar Tomaševski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
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merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen 
yhdenmukaistamisen rahoittamiseen.
Lisäksi kaikkien jossakin jäsenvaltiossa 
tai jollakin alueella vuonna 2019 
aktivoitujen tukioikeuksien yksikköarvon 
olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. On otettava käyttöön 
tilatukijärjestelmä, jolla varat jaetaan 
uudelleen varojen jakamiseksi 
oikeudenmukaisesti suoriin tukiin koko 
EU:ssa, jotta jokainen jäsenvaltio sai 
vähintään 90 prosenttia suorien tukien 
keskiarvosta EU:ssa ja jotta mikään 
jäsenvaltio ei saisi olla yli 110 prosenttia 
suoran tuen keskiarvosta. On otettava 
mahdollisimman pian käyttöön uusi 
suorien tukien tukijärjestelmä, mutta 
huolehdittava, että nykyisellä 
rahoituskaudella suoraa tukea alle EU:n 
keskiarvon saavien jäsenvaltioiden 
siirtymäkausi on vastaavasti lyhyempi, 
mutta päättyy viimeistään vuonna 2015.

Or. pl
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Tarkistus 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
hehtaarikohtainen määrä on tällä hetkellä 
alle 80 prosenttia EU:n keskiarvosta, olisi 
nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien määrä on yli 80 prosenttia 
mutta alle EU:n keskiarvon, olisi 
nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava 10 prosenttia. Kaikkien 
niiden jäsenvaltioiden, joissa suorat tuet 
ovat unionin keskiarvon yläpuolella, olisi 
osallistuttava oikeassa suhteessa 
tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Jäsenvaltioiden suorien 
tukien hehtaarikohtainen enimmäismäärä 
saa kuitenkin olla enintään 120 prosenttia 
EU:n keskiarvosta. Lisäksi kaikkien 
jossakin jäsenvaltiossa tai jollakin alueella 
vuonna 2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
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tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 185
Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen tasapuolisemman ja 
paremman jakautumisen varmistamiseksi 
ottaen huomioon palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
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erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

erot mutta myös se, että kaikki unionin 
viljelijät työskentelevät 
yhtenäismarkkinoilla ja erityisesti 
yhtenäisillä työmarkkinoilla. Jotta 
vältetään kilpailun enempi vääristyminen, 
millä on sosiaalisia vaikutuksia joissakin 
jäsenvaltioissa, kuten erityisesti Baltian 
maissa, on otettava huomioon viljelijöiden 
edut mutta myös kuluttajien ja suuren 
yleisön tarpeet. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien hehtaarikohtainen määrä 
on tällä hetkellä alle 90 prosenttia EU:n
keskiarvosta, olisi nykytason ja keskiarvon 
välistä eroa kavennettava 
rahoituskauden 2014–2020 alussa. 
Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on yli 90 prosenttia mutta alle 
EU:n keskiarvon, olisi nykytason ja 
keskiarvon välistä eroa kavennettava 
10 prosenttia monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana. Kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden, joissa suorat tuet ovat 
unionin keskiarvon yläpuolella, olisi 
osallistuttava oikeassa suhteessa 
tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. en
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Tarkistus 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen tasapuolisemman ja 
paremman jakautumisen varmistamiseksi 
ottaen huomioon palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot mutta myös se, että kaikki unionin 
viljelijät työskentelevät 
yhtenäismarkkinoilla ja erityisesti 
yhtenäisillä työmarkkinoilla. Jotta 
vältetään kilpailun enempi vääristyminen, 
millä on sosiaalisia vaikutuksia joissakin 
jäsenvaltioissa, kuten erityisesti Baltian 
maissa, on otettava huomioon viljelijöiden 
edut mutta myös kuluttajien ja suuren 
yleisön tarpeet. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien hehtaarikohtainen määrä 
on tällä hetkellä alle 90 prosenttia EU:n
keskiarvosta, olisi nykytason ja keskiarvon 
välistä eroa kavennettava 
rahoituskauden 2014–2020 alussa. 
Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on yli 90 prosenttia mutta alle 
EU:n keskiarvon, olisi nykytason ja 
keskiarvon välistä eroa kavennettava 
10 prosenttia monivuotisen 
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tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

rahoituskehyksen aikana. Kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden, joissa suorat tuet ovat 
unionin keskiarvon yläpuolella, olisi 
osallistuttava oikeassa suhteessa 
tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 187
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
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oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen tasapuolisemman ja 
paremman jakautumisen varmistamiseksi 
ottaen huomioon palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot mutta myös se, että kaikki unionin 
viljelijät työskentelevät 
yhtenäismarkkinoilla ja erityisesti 
yhtenäisillä työmarkkinoilla. Jotta 
vältetään kilpailun enempi vääristyminen, 
millä on sosiaalisia vaikutuksia joissakin 
jäsenvaltioissa, kuten erityisesti Baltian 
maissa, on otettava huomioon viljelijöiden 
edut mutta myös kuluttajien ja suuren 
yleisön tarpeet. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien hehtaarikohtainen määrä 
on tällä hetkellä alle 90 prosenttia EU:n
keskiarvosta, olisi nykytason ja keskiarvon 
välistä eroa kavennettava 
rahoituskauden 2014–2020 alussa. 
Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on yli 90 prosenttia mutta alle 
EU:n keskiarvon, olisi nykytason ja 
keskiarvon välistä eroa kavennettava 
10 prosenttia monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana. Kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden, joissa suorat tuet ovat 
unionin keskiarvon yläpuolella, olisi 
osallistuttava oikeassa suhteessa 
tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
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soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 188
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
hehtaarikohtainen määrä on tällä hetkellä 
alle 80 prosenttia EU:n keskiarvosta, olisi 
nykytason ja EU:n keskiarvon välistä eroa 
kavennettava. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien määrä on yli 80 prosenttia 
mutta alle EU:n keskiarvon, olisi 
nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava 10 prosenttia. Kaikkien 
niiden jäsenvaltioiden, joissa suorat tuet 
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2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

ovat unionin keskiarvon yläpuolella, olisi 
osallistuttava oikeassa suhteessa 
tukitasojen yhdenmukaistamisen
rahoittamiseen. Jäsenvaltioiden suorien 
tukien hehtaarikohtainen enimmäismäärä 
ei saa kuitenkaan ylittää 120:tä prosenttia 
EU:n keskiarvosta. Lisäksi kaikkien 
jossakin jäsenvaltiossa tai jollakin alueella 
vuonna 2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 189
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
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olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen tasapuolisemman ja 
paremman jakautumisen varmistamiseksi 
ottaen huomioon palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot mutta myös se, että kaikki unionin 
viljelijät työskentelevät 
yhtenäismarkkinoilla ja erityisesti 
yhtenäisillä työmarkkinoilla. Jotta 
vältetään kilpailun enempi vääristyminen, 
millä on sosiaalisia vaikutuksia joissakin 
jäsenvaltioissa, kuten erityisesti Baltian 
maissa, on otettava huomioon viljelijöiden 
edut mutta myös kuluttajien ja suuren 
yleisön tarpeet. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien hehtaarikohtainen määrä 
on tällä hetkellä alle 90 prosenttia EU:n
keskiarvosta, olisi nykytason ja keskiarvon 
välistä eroa kavennettava 
rahoituskauden 2014–2020 alussa. 
Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on yli 90 prosenttia mutta alle 
EU:n keskiarvon, olisi nykytason ja 
keskiarvon välistä eroa kavennettava 
10 prosenttia monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana. Kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden, joissa suorat tuet ovat 
unionin keskiarvon yläpuolella, olisi 
osallistuttava oikeassa suhteessa 
tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
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järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 190
Alexander Mirsky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen tasapuolisemman ja 
paremman jakautumisen varmistamiseksi 
ottaen huomioon palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot mutta myös se, että kaikki unionin 
viljelijät työskentelevät 
yhtenäismarkkinoilla ja erityisesti 
yhtenäisillä työmarkkinoilla. Jotta 
vältetään kilpailun enempi vääristyminen, 
millä on sosiaalisia vaikutuksia joissakin 
jäsenvaltioissa, kuten erityisesti Baltian 
maissa, on otettava huomioon viljelijöiden 
edut mutta myös kuluttajien ja suuren 
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jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

yleisön tarpeet. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien hehtaarikohtainen määrä 
on tällä hetkellä alle 90 prosenttia EU:n
keskiarvosta, olisi nykytason ja keskiarvon 
välistä eroa kavennettava 
rahoituskauden 2014–2020 alussa. 
Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on yli 90 prosenttia mutta alle 
EU:n keskiarvon, olisi nykytason ja 
keskiarvon välistä eroa kavennettava 
10 prosenttia monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana. Kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden, joissa suorat tuet ovat 
unionin keskiarvon yläpuolella, olisi 
osallistuttava oikeassa suhteessa 
tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Siten on varmistettava 
ehdotettujen yhtenäisten tehtävien ja koko 
EU:ssa viljelijöille asetettujen 
vaatimusten ja suoran tuen määrän 
johdonmukaisuus. Sen vuoksi suorat 
tulotuet olisi jaettava jäsenvaltioiden 
kesken oikeudenmukaisemmin ja 
paremmin uusiin tavoitteisiin 
suunnattuna vähentämällä yhteyttä 
aiempiin viitemääriin ja ottaen huomioon 
unionin talousarvion kokonaistilanne. 
Hehtaarikohtaisen suoran tuen tasoja olisi 
mukautettava asteittain suoran tuen 
paremman ja yksimielisen jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Sen lisäksi, että tukea mukautetaan 
kansallisella ja alueellisella tasolla, on 
myös muokattava kansallista suoraa 
tukea, jotta jäsenvaltiot, joissa 
hehtaarikohtainen suora tuki on alle 
50 prosenttia unionin keskiarvosta, 
saisivat 70 prosenttia suhteessa 
keskiarvosta. Jäsenvaltioissa, joissa 
tukitaso on 50–70 prosenttia keskiarvosta, 
suora tuki on nostettava 80 prosenttiin 
keskiarvosta ja jäsenvaltioissa, joissa 
suora tuki on 70–80 prosenttia 
keskiarvosta, suora tuki on nostettava 
90 prosenttiin EU:n keskiarvosta. Näiden 
mekanismien käyttöönoton jälkeen 
minkään valtion ei pitäisi saada tukea alle 
70:tä prosenttia unionin keskiarvosta. 
Jäsenvaltioissa, joissa tuki on suurempi 
kuin unionin keskiarvo, 
yhdenmukaistamisponnistelut eivät saisi 
laskea valtioiden tasoa kyseisen 
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jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

keskiarvon alapuolelle. Kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden, joissa suorat tuet ovat 
unionin keskiarvon yläpuolella, olisi 
osallistuttava oikeassa suhteessa 
tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. pl

Tarkistus 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
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oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Kaikkien EU:ssa aktivoitujen 
tukioikeuksien yksikköarvon olisi oltava 
sama; tätä varten yksikköarvoa olisi 
yhdenmukaistettava siirtymäkaudella 
lineaarisesti. Jotta viljelijöille ei kuitenkaan 
aiheutuisi haitallisia taloudellisia 
seurauksia, tilatukijärjestelmää ja 
erityisesti historiallista mallia 
soveltaneiden jäsenvaltioiden olisi 
sallittava ottaa historialliset tekijät 
huomioon tukioikeuksien arvon 
laskennassa uuden järjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna. 
Tukitasojen täydellinen
yhdenmukaistaminen, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa, olisi saavutettava vuosia 2014–
2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen voimassaolon loppuun 
mennessä. Tämän lisäksi kaikkien 
jossakin jäsenvaltiossa tai jollakin 
alueella vuonna 2019 aktivoitujen 
tukioikeuksien yksikköarvojen olisi oltava 
sama.

Or. pt

Tarkistus 193
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella asteittain. Jotta 
viljelijöille ei aiheutuisi haitallisia 
taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa. 
Jäsenvaltiot voivat myös rajoittaa 
perustukien vähennykset tiloihin, jotka 
ovat syntyneet historiallisen mallin 
käytöstä poiston seurauksena. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
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jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa viimeistään vuonna 2023.
Jäsenvaltion osuutta suorien tukien 
rahoituksesta (määrärahat) olisi 
mukautettava niin, että 
1. tammikuuta 2014 lähtien kaikissa 
jäsenvaltioissa suorien tukien taso on 
vähintään 80 prosenttia unionin 
keskiarvosta.

Or. lv

Tarkistus 194
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä 
esiintyvät erot. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien määrä on alle 90 prosenttia 
keskiarvosta, olisi nykytason ja keskiarvon 
välistä eroa kavennettava yhdellä 
kolmanneksella. Kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden, joissa suorat tuet ovat 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne, jotta suora tuki olisi 
samalla tasolla kaikissa jäsenvaltioissa. 
Tämän vuoksi hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
ottaen huomioon palkkatasojen ja 
tuotantopanoskustannusten pienenevät
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
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unionin keskiarvon yläpuolella, olisi 
osallistuttava oikeassa suhteessa 
tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien määrä on alle 90 prosenttia 
keskiarvosta, olisi nykytason ja keskiarvon 
välistä eroa kavennettava yhdellä 
kolmanneksella. Kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden, joissa suorat tuet ovat 
unionin keskiarvon yläpuolella, olisi 
osallistuttava oikeassa suhteessa 
tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa

Or. pl

Tarkistus 195
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että (21) Ottaen huomioon, että 
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tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle Euroopan unionin 
keskiarvon, olisi nykytason ja keskiarvon 
välistä eroa kavennettava puolella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. en
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Tarkistus 196
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle keskiarvon, olisi nykytason 
ja keskiarvon välistä eroa kavennettava 
66 prosentilla. Yhdenkään jäsenvaltion ei 
tulisi saada tukea alle 75 prosenttia 
keskiarvosta. Kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden, joissa suorat tuet ovat 
unionin keskiarvon yläpuolella, olisi 
osallistuttava oikeassa suhteessa 
tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
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tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. ro

Tarkistus 197
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava kahdella kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
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yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. fr

Tarkistus 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
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kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava tukitasojen 
yhdenmukaistamisen rahoittamiseen 
toteuttamalla lineaarisia vähennyksiä, 
enintään viisi prosenttia kussakin 
jäsenvaltiossa. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. On tärkeää, että näiden 
jäsenvaltioiden panos 
yhdenmukaistamiseen ei ylitä tiettyä 
prosenttiosuutta niiden 
aloitusmäärärahasta. Lisäksi kaikkien 
jossakin jäsenvaltiossa tai jollakin alueella 
vuonna 2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
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jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. fr

Perustelu

Prosenttiosuus aloitusmäärärahasta päätetään monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien 
neuvotteluiden lopputuloksen perusteella.

Tarkistus 200
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 



PE491.238v01-00 96/174 AM\905018FI.doc

FI

yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä 
varten yksikköarvoa olisi
yhdenmukaistettava siirtymäkaudella 
lineaarisesti. Jotta viljelijöille ei 
kuitenkaan aiheutuisi haitallisia
taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Jonkin jäsenvaltion tai 
alueen tukioikeuksien arvoja on 
lähennettävä asteittain, kunnes ne 
saavuttavat vähintään vuodeksi 2019 
asetetun yhdenmukaistamisen tason. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on välttää vääristymiä, taata tilojen vakaus, kun julkisia talousarvioita 
supistetaan voimakkaasti, antaa valtioille ja alueille mahdollisuus toimia joustavasti sisäistä 
lähentymistä käynnistettäessä ja rajoittaa kohtuullisesti tuensaajien saamien tukien vaihtelua, 
jotta ei vaaranneta tilojen elinkelpoisuutta.

Tarkistus 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
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käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella 
vuonna 2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella 
vuonna 2021 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna.

Or. en
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Tarkistus 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Rajoittamatta tätä yhdenmukaistamista 
täytyisi suorien tukien tason Virossa, 
Liettuassa ja Latviassa saavuttaa 
vähintään sama taso sen jäsenvaltion 
kanssa, jossa on näitä kolmea maata 
lukuun ottamatta unionin alhaisin 
tukitaso. Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, 
joissa suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Suorien tukien 
hehtaarikohtainen ero samassa 
jäsenvaltiossa ei saisi olla suurempi kuin 
hehtaarikohtainen ero jäsenvaltioiden 
välillä. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
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soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. de

Tarkistus 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
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erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella vuonna 
2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa. Tätä varten taloudelliset 
tukitoimenpiteet olisi suunniteltava siten, 
että niillä helpotetaan uusien yhteisten 
maatalouspolitiikkojen täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa.

Or. ro

Tarkistus 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 

21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
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vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella 
vuonna 2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken 
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Lisäksi kaikkien jossakin 
jäsenvaltiossa tai jollakin alueella 
vuonna 2019 aktivoitujen tukioikeuksien 
yksikköarvon olisi oltava sama; tätä varten 
yksikköarvoa olisi yhdenmukaistettava 
siirtymäkaudella lineaarisesti. Jotta 
viljelijöille ei kuitenkaan aiheutuisi 
haitallisia taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät osittain huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna.. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

Or. en
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Tarkistus 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Suorat tuet on jaettava 
jäsenvaltioiden välillä siten, että jokainen 
jäsenvaltio saa kansallisena 
enimmäismääränä summan, joka vastaa 
suoria tukia koskevien, vuonna 2013 
toimitettujen hakemuksien kattamien 
hehtaarien määrää kerrottuna suorien 
tukien keskiarvoisella määrällä koko 
Euroopan unionissa vuonna 2013. 
Jäsenvaltiot, joissa keskimääräiset 
hehtaarikohtaiset suorat tuet ylittävät 
110 prosenttia kaikkialla EU:ssa 
maksettujen tukien keskiarvosta, voivat 
hakea lisätukea kansallisesta 
talousarviosta.

Or. en

Tarkistus 206
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Ottaen huomioon Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
18 artikla, jossa kielletään 
kansalaisuuteen perustuva syrjintä ja 
perustamissopimuksen 39 artiklan 
2 kohta, jossa hyväksytään 
maatalouspolitiikassa alueelliset, mutta ei 
jäsenvaltioiden välisiä eroja sekä 
40 artiklan 2 kohta, jossa kielletään 
tuottajien syrjintä EU:ssa. 
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Oikeudenmukaisen ja kaikkia viljelijöitä 
tasapuolisesti kohtelevan suorien tukien 
jakojärjestelmän varmistamiseksi 
kansalliset tuet tulisi laskea koko 
Euroopan unionissa yhdenmukaisen 
hehtaarikohtaisen tuen mukaan, joka 
vastaa hehtaarikohtaisen tuen keskiarvoa 
vuonna 2013.

Or. pl

Tarkistus 207
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Sen lisäksi että yhdenmukaistetaan 
tukea kansallisella ja alueellisella tasolla 
on myös mukautettava kansalliset varat 
suoraan tukeen, jotta jäsenvaltioissa, 
joissa hehtaarikohtainen suora tuki on 
alle 70 prosenttia unionin keskiarvosta, 
ero keskiarvoon pienenisi 30 prosenttia. 
Jäsenvaltioissa, joissa suora tuki on 70–
80 prosenttia keskiarvosta, eron tulisi 
kaventua 25 prosenttia ja jäsenvaltioissa, 
joissa suora tuki on yli 80 prosenttia 
keskiarvosta, eron tulisi pienentyä 
20 prosenttia. Näiden mekanismien 
käyttöönoton jälkeen minkään valtion ei 
pitäisi saada tukea 65 prosenttia 
vähemmän kuin unionin keskiarvo. 
Jäsenvaltioissa, joissa tuki on suurempi 
kuin unionin keskiarvo, 
yhdenmukaistamisponnistelu ei saisi 
laskea niiden tasoa kyseisen keskiarvon 
alapuolelle. Kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden, joissa suorat tuet ovat 
unionin keskiarvon yläpuolella, olisi 
osallistuttava oikeassa suhteessa 
tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen.
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Or. pl

Tarkistus 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kansallisen ja alueellisen tason 
tukimaksujen yhdenmukaistamisen lisäksi 
olisi myös suoria tukia koskevia 
kansallisia määrärahoja mukautettava 
niin, että jäsenvaltioissa, joissa suorien 
tukien osuus hehtaaria kohti on 
vähemmän kuin 70 prosenttia unionin 
keskiarvosta, kyseinen ero pienenee 
30 prosentilla. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien osuus on 70–80 prosenttia 
unionin keskiarvosta, eroa olisi 
pienennettävä 25 prosentilla, ja 
jäsenvaltioissa, joissa osuus on yli 
80 prosenttia, eroa olisi pienennettävä 
10 prosentilla. Näiden mekanismien 
soveltamisen jälkeen vastaanotettujen 
suorien tukien taso ei saisi olla missään 
jäsenvaltiossa vähemmän kuin 
65 prosenttia unionin keskiarvosta. Niissä 
jäsenvaltioissa, joissa tukiosuudet ylittävät 
unionin keskiarvon, 
yhdenmukaistamispyrkimykset eivät saisi 
johtaa siihen, että osuus painuu 
keskiarvon alapuolelle. Kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden, joissa suorat tuet ovat 
unionin keskiarvon yläpuolella, olisi 
osallistuttava oikeassa suhteessa 
tukitasojen yhdenmukaistamisen 
rahoittamiseen. Niille jäsenvaltioille, 
joiden tukitaso on eron pienentämisen 
jälkeen edelleen unionin keskiarvon 
alapuolella, on annettava mahdollisuus 
kaventaa eroa käyttämällä kansallisia 
talousarviomäärärahoja.

Or. ro
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Tarkistus 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jossakin jäsenvaltiossa tai jollakin 
alueella vuonna 2019 aktivoitujen 
tukioikeuksien yksikköarvon olisi oltava 
sama, mitä varten yksikköarvoa olisi 
yhdenmukaistettava, mutta jotta 
viljelijöille ei aiheutuisi haitallisia 
taloudellisia ja tuotannollisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät osittain huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa. 
Seuraavaa monivuotista, vuonna 2021 
alkavaa rahoituskehystä koskevassa 
keskustelussa olisi edelleen keskityttävä 
tarkastelemaan yhdenmukaistamista, 
ottaen huomioon uudistetun yhteisen 
maatalouspolitiikan tarkistustoimi 
vuonna 2017.

Or. en

Tarkistus 210
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Suorat tuet on jaettava 
jäsenvaltioiden välillä siten, että jokainen 
jäsenvaltio saa kansallisena 
enimmäismääränä summan, joka vastaa 
suoria tukia koskevien, vuonna 2013 
toimitettujen hakemuksien kattamien 
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hehtaarien määrää kerrottuna suorien 
tukien keskiarvoisella määrällä koko 
Euroopan unionissa vuonna 2013. 
Jäsenvaltiot, joissa keskimääräiset 
hehtaarikohtaiset suorat tuet ylittävät 
110 prosenttia kaikkialla EU:ssa 
maksettujen tukien keskiarvosta, voivat 
hakea lisätukea kansallisesta 
talousarviosta.

Or. en

Tarkistus 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmää (SAPS) soveltaneet 
jäsenvaltiot voivat säilyttää kyseisen 
järjestelmän, edellyttäen, että sitä 
muutetaan uuden perustukijärjestelmän 
ja tämän asetuksen 2 luvussa 
vahvistettujen ehtojen noudattamiseksi.

Or. en

 Tarkistus 212
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Jäsenvaltioille, joissa 
yhdenmukaisen tuen käyttöönoton 
johdosta suora tuki laskee oleellisesti, on 
otettava käyttöön vapaaehtoinen 
mahdollisuus täydentävään tukeen 
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kansallisista talousarvioista, mikä 
tasoittaa kyseisen vähennyksen 
seurauksia.

Or. pl

Tarkistus 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Uusissa jäsenvaltioissa 
hehtaarikohtainen keskituki on laskettu 
edellisiin vuosiin perustuvalla 
tasapainokaavalla, jotta varmistetaan 
tasapuolisuus vanhoissa jäsenvaltioissa 
käytettävän kaavan mukaisesti. Näin ollen 
tämän pinta-alan lisäksi olisi otettava 
huomioon ala, joka saadaan tulokseksi, 
kun muunnetaan hehtaareiksi niiden 
eläinten määrä, joista on maksettu 
kansallisia täydentäviä tukia.

Or. ro

Tarkistus 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 c) Yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmää 31. joulukuuta 2013 
mennessä alueelliselta tai alueellisen 
hybridimallin pohjalta soveltaneet 
jäsenvaltiot voivat säilyttää olemassa 
olevat tukioikeutensa, edellyttäen, että 
toteutetaan muutostoimia tämän 
asetuksen 2 luvussa vahvistettujen ehtojen 
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noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 215
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tilatukijärjestelmän soveltamisesta 
saatujen kokemusten mukaan sen 
pääelementit olisi säilytettävä, mukaan 
luettuna kansallisten enimmäismäärien 
vahvistaminen sen varmistamiseksi, että 
tuen kokonaistaso on nykyisten 
budjettirajoitusten mukainen. 
Jäsenvaltioilla olisi myös edelleen oltava 
kansallinen varanto, jota olisi käytettävä 
uusien nuorten viljelijöiden järjestelmään 
osallistumisen helpottamiseksi tai jota 
voidaan käyttää eräiden alueiden 
erityistarpeiden huomioon ottamiseksi. 
Tukioikeuksien siirtoa ja käyttöä koskevat 
säännöt olisi säilytettävä, mutta niitä olisi 
mahdollisuuksien mukaan 
yksinkertaistettava.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tilatukijärjestelmän soveltamisesta 
saatujen kokemusten mukaan sen 
pääelementit olisi säilytettävä, mukaan 

(22) Tilatukijärjestelmän soveltamisesta 
saatujen kokemusten mukaan sen 
pääelementit olisi säilytettävä, mukaan 
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luettuna kansallisten enimmäismäärien 
vahvistaminen sen varmistamiseksi, että 
tuen kokonaistaso on nykyisten 
budjettirajoitusten mukainen. 
Jäsenvaltioilla olisi myös edelleen oltava 
kansallinen varanto, jota olisi käytettävä
uusien nuorten viljelijöiden järjestelmään 
osallistumisen helpottamiseksi tai jota 
voidaan käyttää eräiden alueiden 
erityistarpeiden huomioon ottamiseksi. 
Tukioikeuksien siirtoa ja käyttöä koskevat 
säännöt olisi säilytettävä, mutta niitä olisi 
mahdollisuuksien mukaan 
yksinkertaistettava.

luettuna kansallisten enimmäismäärien 
vahvistaminen sen varmistamiseksi, että 
tuen kokonaistaso on nykyisten 
budjettirajoitusten mukainen. 
Jäsenvaltioilla olisi myös edelleen oltava 
kansallinen varanto, jota kyseinen 
jäsenvaltio voi käyttää uusien nuorten 
viljelijöiden järjestelmään osallistumisen 
helpottamiseksi tai jota voidaan käyttää 
eräiden alueiden erityistarpeiden huomioon 
ottamiseksi. Tukioikeuksien siirtoa ja 
käyttöä koskevat säännöt olisi säilytettävä, 
mutta niitä olisi mahdollisuuksien mukaan 
yksinkertaistettava.

Or. en

Tarkistus 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tilatukijärjestelmän soveltamisesta 
saatujen kokemusten mukaan sen 
pääelementit olisi säilytettävä, mukaan 
luettuna kansallisten enimmäismäärien 
vahvistaminen sen varmistamiseksi, että 
tuen kokonaistaso on nykyisten 
budjettirajoitusten mukainen. 
Jäsenvaltioilla olisi myös edelleen oltava 
kansallinen varanto, jota olisi käytettävä 
uusien nuorten viljelijöiden järjestelmään 
osallistumisen helpottamiseksi tai jota 
voidaan käyttää eräiden alueiden 
erityistarpeiden huomioon ottamiseksi. 
Tukioikeuksien siirtoa ja käyttöä koskevat 
säännöt olisi säilytettävä, mutta niitä olisi 
mahdollisuuksien mukaan 
yksinkertaistettava.

(22) Tilatukijärjestelmän soveltamisesta 
saatujen kokemusten mukaan sen 
pääelementit olisi säilytettävä, mukaan 
luettuna kansallisten enimmäismäärien 
vahvistaminen sen varmistamiseksi, että 
tuen kokonaistaso on nykyisten 
budjettirajoitusten mukainen. 
Jäsenvaltioilla olisi myös edelleen oltava 
kansallinen varanto, jota voidaan käyttää
uusien nuorten viljelijöiden järjestelmään 
osallistumisen helpottamiseksi tai jota 
voidaan käyttää eräiden alueiden 
erityistarpeiden huomioon ottamiseksi. 
Tukioikeuksien siirtoa ja käyttöä koskevat 
säännöt olisi säilytettävä, mutta niitä olisi 
mahdollisuuksien mukaan 
yksinkertaistettava.

Or. en
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Perustelu

Nuoriin viljelijöihin liittyvät toisen pilarin toimenpiteet ovat tehokkaampi keino tukea ja 
kannustaa uusia tulokkaita, minkä vuoksi ensimmäisen pilarin toimenpiteiden olisi oltava 
jäsenvaltioiden vapaaehtoisesti täytäntöönpantavissa.

Tarkistus 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tilatukijärjestelmän soveltamisesta 
saatujen kokemusten mukaan sen 
pääelementit olisi säilytettävä, mukaan 
luettuna kansallisten enimmäismäärien 
vahvistaminen sen varmistamiseksi, että 
tuen kokonaistaso on nykyisten 
budjettirajoitusten mukainen. 
Jäsenvaltioilla olisi myös edelleen oltava 
kansallinen varanto, jota olisi käytettävä 
uusien nuorten viljelijöiden järjestelmään 
osallistumisen helpottamiseksi tai jota 
voidaan käyttää eräiden alueiden 
erityistarpeiden huomioon ottamiseksi. 
Tukioikeuksien siirtoa ja käyttöä koskevat 
säännöt olisi säilytettävä, mutta niitä olisi 
mahdollisuuksien mukaan 
yksinkertaistettava.

(22) Tilatukijärjestelmän soveltamisesta 
saatujen kokemusten mukaan sen 
pääelementit olisi säilytettävä, mukaan 
luettuna kansallisten enimmäismäärien 
vahvistaminen sen varmistamiseksi, että 
tuen kokonaistaso on nykyisten 
budjettirajoitusten mukainen. 
Jäsenvaltioilla olisi myös, ainakin 
ensimmäisen vuoden aikana, jolloin 
pannaan täytäntöön uutta 
perustukijärjestelmää, edelleen oltava 
kansallinen varanto, jota olisi mahdollista 
soveltaa alueellisesti ja jota olisi 
käytettävä nuorten viljelijöiden ja uusien 
tulokkaiden järjestelmään osallistumisen 
helpottamiseksi tai jota voidaan käyttää 
eräiden alueiden erityistarpeiden huomioon 
ottamiseksi. Tukioikeuksien siirtoa ja 
käyttöä koskevat säännöt olisi säilytettävä, 
mutta niitä olisi mahdollisuuksien mukaan 
yksinkertaistettava.

Or. en

Tarkistus 219
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(22 a) Sukupolvenvaihdokset ja 
sukupolvien välisen yhteistyön 
kohentaminen on asetettava ensisijaiseksi 
painopistealaksi suorien tukien 
myöntämiseksi viljelijöille ja uusille 
tulokkaille, samoin kuin maaseudun 
kehittämistä koskevat tukitoimet; ottaen 
huomioon, että ainoastaan 
kuusi prosenttia viljelijöistä EU:ssa on 
alle 35-vuotiaita, 80 prosenttia on yli 55-
vuotiaita ja lähes 4,5 miljoonaa viljelijää 
on näin ollen jäämässä eläkkeellä 
seuraavien 10 vuoden aikana, maaseudun 
kehittämisohjelmilla ja suoria tukia 
koskevilla järjestelmillä olisi tästä syystä 
erityisesti edistettävä parhaiden kestävien 
käytäntöjen ja tiloja koskevan tiedon 
siirtämistä ja vaihtamista 
maaseutuyhteisöjen välillä.

Or. en

Tarkistus 220
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Tilatukijärjestelmän soveltamisesta 
saatujen kokemusten mukaan sen 
pääelementit olisi säilytettävä, mukaan 
luettuna kansallisten enimmäismäärien 
vahvistaminen sen varmistamiseksi, että 
tuen kokonaistaso on nykyisten 
budjettirajoitusten mukainen. 
Jäsenvaltioilla olisi myös edelleen oltava 
kansallinen varanto, jota olisi käytettävä 
uusien nuorten viljelijöiden ja uusien 
tulokkaiden järjestelmään osallistumisen 
helpottamiseksi tai jota voidaan käyttää 
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tiettyjen alueiden erityistarpeiden 
huomioon ottamiseksi. Tukioikeuksien 
siirtoa ja käyttöä koskevat säännöt olisi 
säilytettävä, mutta niitä olisi 
mahdollisuuksien mukaan 
yksinkertaistettava.

Or. en

Tarkistus 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Komissiolle olisi tuensaajien 
oikeuksien suojaamiseksi ja 
perustukijärjestelmän soveltamisesta 
mahdollisesti johtuvien erityistilanteiden 
selvittämiseksi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä sääntöjen 
vahvistamiseksi seuraavien osalta: 
viljelijöiden tukikelpoisuus ja pääsy 
perustukijärjestelmään, kun kyse on 
perinnöstä tai ennakkoperinnöstä, 
vuokrasopimuksen perinnöstä, 
oikeudellisen aseman tai nimityksen 
muutoksesta ja tilan sulautumisesta tai 
jakamisesta; tukioikeuksien arvon ja 
lukumäärän tai arvon korottamisen 
laskenta tukioikeuksien myöntämisen 
yhteydessä, mukaan luettuna säännöt 
mahdollisuudesta vahvistaa viljelijän 
hakemuksen perusteella myönnetyille 
tukioikeuksille alustava arvo ja lukumäärä 
tai korottaa väliaikaisesti niiden arvoa, 
tukioikeuksien alustavan ja lopullisen 
arvon ja lukumäärän vahvistamista 
koskevat edellytykset sekä tapaukset, joissa 
myynti tai vuokrasopimus saattavat 
vaikuttaa tukioikeuksien myöntämiseen; 

(23) Komissiolle olisi tuensaajien 
oikeuksien suojaamiseksi ja 
perustukijärjestelmän soveltamisesta 
mahdollisesti johtuvien erityistilanteiden 
selvittämiseksi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä sääntöjen 
vahvistamiseksi seuraavien osalta: 
viljelijöiden tukikelpoisuus ja pääsy 
perustukijärjestelmään, kun kyse on 
perinnöstä tai ennakkoperinnöstä, 
vuokrasopimuksen perinnöstä, 
oikeudellisen aseman tai nimityksen 
muutoksesta ja tilan sulautumisesta tai 
jakamisesta; tukioikeuksien arvon ja 
lukumäärän tai arvon korottamisen 
laskenta tukioikeuksien myöntämisen 
yhteydessä, mukaan luettuna säännöt 
mahdollisuudesta vahvistaa viljelijän 
hakemuksen perusteella myönnetyille 
tukioikeuksille alustava arvo ja lukumäärä 
tai korottaa väliaikaisesti niiden arvoa, 
tukioikeuksien alustavan ja lopullisen 
arvon ja lukumäärän vahvistamista 
koskevat edellytykset sekä tapaukset, joissa 
myynti tai vuokrasopimus saattavat 
vaikuttaa tukioikeuksien myöntämiseen; 
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kansallisesta varannosta saatujen 
tukioikeuksien arvon ja lukumäärän 
vahvistaminen; tukioikeuksien 
yksikköarvon muuttaminen silloin, kun 
kyseessä on tukioikeuksien murto-osa, ja 
perusteet tukioikeuksien myöntämiselle 
kansallisen varannon käytön yhteydessä ja 
viljelijöille, jotka eivät hakeneet tukea 
vuonna 2011.

kansallisesta varannosta saatujen 
tukioikeuksien arvon ja lukumäärän 
vahvistaminen; tukioikeuksien 
yksikköarvon muuttaminen silloin, kun 
kyseessä on tukioikeuksien murto-osa, ja 
perusteet tukioikeuksien myöntämiselle 
kansallisen varannon käytön yhteydessä ja 
viljelijöille, jotka eivät hakeneet tukea 
vuonna 2009, 2010 tai 2011.

Or. en

Tarkistus 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Komissiolle olisi tuensaajien 
oikeuksien suojaamiseksi ja 
perustukijärjestelmän soveltamisesta 
mahdollisesti johtuvien erityistilanteiden 
selvittämiseksi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä sääntöjen 
vahvistamiseksi seuraavien osalta: 
viljelijöiden tukikelpoisuus ja pääsy 
perustukijärjestelmään, kun kyse on 
perinnöstä tai ennakkoperinnöstä, 
vuokrasopimuksen perinnöstä, 
oikeudellisen aseman tai nimityksen 
muutoksesta ja tilan sulautumisesta tai 
jakamisesta; tukioikeuksien arvon ja 
lukumäärän tai arvon korottamisen 
laskenta tukioikeuksien myöntämisen 
yhteydessä, mukaan luettuna säännöt 
mahdollisuudesta vahvistaa viljelijän 
hakemuksen perusteella myönnetyille 
tukioikeuksille alustava arvo ja lukumäärä 
tai korottaa väliaikaisesti niiden arvoa, 
tukioikeuksien alustavan ja lopullisen 
arvon ja lukumäärän vahvistamista 
koskevat edellytykset sekä tapaukset, joissa 

(23) Komissiolle olisi tuensaajien 
oikeuksien suojaamiseksi ja 
perustukijärjestelmän soveltamisesta 
mahdollisesti johtuvien erityistilanteiden 
selvittämiseksi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä sääntöjen 
vahvistamiseksi seuraavien osalta: 
viljelijöiden tukikelpoisuus ja pääsy 
perustukijärjestelmään, kun kyse on 
perinnöstä tai ennakkoperinnöstä, 
vuokrasopimuksen perinnöstä, 
oikeudellisen aseman tai nimityksen 
muutoksesta ja tilan sulautumisesta tai 
jakamisesta; tukioikeuksien arvon ja 
lukumäärän tai arvon korottamisen 
laskenta tukioikeuksien myöntämisen 
yhteydessä, mukaan luettuna säännöt 
mahdollisuudesta vahvistaa viljelijän 
hakemuksen perusteella myönnetyille 
tukioikeuksille alustava arvo ja lukumäärä 
tai korottaa väliaikaisesti niiden arvoa, 
tukioikeuksien alustavan ja lopullisen 
arvon ja lukumäärän vahvistamista 
koskevat edellytykset sekä tapaukset, joissa 
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myynti tai vuokrasopimus saattavat 
vaikuttaa tukioikeuksien myöntämiseen; 
kansallisesta varannosta saatujen 
tukioikeuksien arvon ja lukumäärän 
vahvistaminen; tukioikeuksien 
yksikköarvon muuttaminen silloin, kun 
kyseessä on tukioikeuksien murto-osa, ja 
perusteet tukioikeuksien myöntämiselle 
kansallisen varannon käytön yhteydessä ja 
viljelijöille, jotka eivät hakeneet tukea 
vuonna 2011.

myynti tai vuokrasopimus saattavat 
vaikuttaa tukioikeuksien myöntämiseen; 
kansallisesta varannosta saatujen 
tukioikeuksien arvon ja lukumäärän 
vahvistaminen; tukioikeuksien 
yksikköarvon muuttaminen silloin, kun 
kyseessä on tukioikeuksien murto-osa, ja 
perusteet tukioikeuksien myöntämiselle 
kansallisen varannon käytön yhteydessä ja 
viljelijöille, jotka eivät hakeneet tukea 
vuosina 2009–2011.

Or. en

Tarkistus 223
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Komissiolle olisi tuensaajien 
oikeuksien suojaamiseksi ja 
perustukijärjestelmän soveltamisesta 
mahdollisesti johtuvien erityistilanteiden 
selvittämiseksi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä sääntöjen 
vahvistamiseksi seuraavien osalta: 
viljelijöiden tukikelpoisuus ja pääsy 
perustukijärjestelmään, kun kyse on 
perinnöstä tai ennakkoperinnöstä, 
vuokrasopimuksen perinnöstä, 
oikeudellisen aseman tai nimityksen 
muutoksesta ja tilan sulautumisesta tai 
jakamisesta; tukioikeuksien arvon ja 
lukumäärän tai arvon korottamisen 
laskenta tukioikeuksien myöntämisen 
yhteydessä, mukaan luettuna säännöt 
mahdollisuudesta vahvistaa viljelijän 
hakemuksen perusteella myönnetyille 
tukioikeuksille alustava arvo ja lukumäärä 
tai korottaa väliaikaisesti niiden arvoa, 
tukioikeuksien alustavan ja lopullisen 

(23) Komissiolle olisi tuensaajien 
oikeuksien suojaamiseksi ja 
perustukijärjestelmän soveltamisesta 
mahdollisesti johtuvien erityistilanteiden 
selvittämiseksi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä sääntöjen 
vahvistamiseksi seuraavien osalta: 
viljelijöiden tukikelpoisuus ja pääsy 
perustukijärjestelmään, kun kyse on 
perinnöstä tai ennakkoperinnöstä, 
vuokrasopimuksen perinnöstä, 
oikeudellisen aseman tai nimityksen 
muutoksesta ja tilan sulautumisesta tai 
jakamisesta; tukioikeuksien arvon ja 
lukumäärän tai arvon korottamisen 
laskenta tukioikeuksien myöntämisen 
yhteydessä, mukaan luettuna säännöt 
mahdollisuudesta vahvistaa viljelijän 
hakemuksen perusteella myönnetyille 
tukioikeuksille alustava arvo ja lukumäärä 
tai korottaa väliaikaisesti niiden arvoa, 
tukioikeuksien alustavan ja lopullisen 
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arvon ja lukumäärän vahvistamista 
koskevat edellytykset sekä tapaukset, joissa 
myynti tai vuokrasopimus saattavat 
vaikuttaa tukioikeuksien myöntämiseen; 
kansallisesta varannosta saatujen 
tukioikeuksien arvon ja lukumäärän 
vahvistaminen; tukioikeuksien 
yksikköarvon muuttaminen silloin, kun 
kyseessä on tukioikeuksien murto-osa, ja 
perusteet tukioikeuksien myöntämiselle 
kansallisen varannon käytön yhteydessä ja 
viljelijöille, jotka eivät hakeneet tukea 
vuonna 2011.

arvon ja lukumäärän vahvistamista 
koskevat edellytykset sekä tapaukset, joissa 
myynti tai vuokrasopimus saattavat 
vaikuttaa tukioikeuksien myöntämiseen; 
kansallisesta varannosta saatujen 
tukioikeuksien arvon ja lukumäärän 
vahvistaminen; tukioikeuksien 
yksikköarvon muuttaminen silloin, kun 
kyseessä on tukioikeuksien murto-osa, ja 
perusteet tukioikeuksien myöntämiselle 
kansallisen varannon käytön yhteydessä ja 
viljelijöille, jotka eivät hakeneet tukea 
vuonna 2010 tai 2011.

Or. en

Tarkistus 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston 
ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten 
käytettävä tietty osuus suorien tukien 
kansallisesta enimmäismäärästä 
myöntääkseen perustuen lisäksi vuotuista 
tukea viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja 
vuotuisia toimia, jotka ovat täydentäviä 
ehtoja vaativampia ja liittyvät 
maatalouteen, kuten viljelyn 
monipuolistaminen, alueiden pitäminen 

Poistetaan.
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pysyvänä nurmena ja luonnonhoitoalat. 
Kyseisiä pakollisia käytäntöjä olisi 
sovellettava myös viljelijöihin, joiden tilat 
sijaitsevat kokonaan tai osittain 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. en

Perustelu

"Viherryttämistä" koskevat ehdotukset saattavat nykyisessä muodossaan olla ympäristön 
kannalta haitallisia sen sijaan, että ne edistäisivät sen suojelemista.

Tarkistus 225
Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston 
ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten 
käytettävä tietty osuus suorien tukien 
kansallisesta enimmäismäärästä 
myöntääkseen perustuen lisäksi vuotuista 
tukea viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja 
vuotuisia toimia, jotka ovat täydentäviä 
ehtoja vaativampia ja liittyvät 
maatalouteen, kuten viljelyn 
monipuolistaminen, alueiden pitäminen 
pysyvänä nurmena ja luonnonhoitoalat. 
Kyseisiä pakollisia käytäntöjä olisi 
sovellettava myös viljelijöihin, joiden tilat 
sijaitsevat kokonaan tai osittain 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 

Poistetaan.
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viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. en

Tarkistus 226
Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston 
ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten 
käytettävä tietty osuus suorien tukien 
kansallisesta enimmäismäärästä 
myöntääkseen perustuen lisäksi vuotuista 
tukea viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja 
vuotuisia toimia, jotka ovat täydentäviä 
ehtoja vaativampia ja liittyvät 
maatalouteen, kuten viljelyn 
monipuolistaminen, alueiden pitäminen 
pysyvänä nurmena ja luonnonhoitoalat. 
Kyseisiä pakollisia käytäntöjä olisi 
sovellettava myös viljelijöihin, joiden tilat 
sijaitsevat kokonaan tai osittain 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 

Poistetaan.
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eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. en

Tarkistus 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen,
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä

(26) Vaikka uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan päätavoitteena on
jatkaa aikaisempien 
markkinasuuntautuneiden uudistuksien 
toteuttamista, ympäristötehokkuuden 
parantaminen ja sen tunnustaminen, 
millainen merkitys julkishyödykkeillä on 
maatalouden kannalta, ovat entistä 
tärkeämpi osa uutta yhteistä 
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tietty osuus suorien tukien kansallisesta
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, 
alueiden pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

maatalouspolitiikkaa. Ympäristöalan 
suorituskykyä on mahdollista parantaa 
suoriin tukiin liittyvän neuvotellun ja 
vapaaehtoisen maatalouden 
"viherryttämistä" koskevan elementin 
avulla; siinä voidaan tietyissä tapauksissa 
tukea ilmaston kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä. Jäsenvaltioiden olisi 
tätä varten mahdollista käyttää tietty osuus 
suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille mahdollisten käytäntöjen 
valikoimasta, joita he voivat panna 
täytäntöön, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan 
tavoitteisiin pääsemiseksi. Kyseiset 
käytännöt voisivat olla yksinkertaisia, 
yleisluonteisia, sopimukseen 
perustumattomia ja vuotuisia toimia, jotka 
ovat täydentäviä ehtoja vaativampia ja 
liittyvät maatalouteen. Näihin toimiin voi 
sisältyä viherryttämistoimenpiteitä, kuten 
luonnonvaraisten eläinten, lintujen ja 
hyönteisten ravinnoksi soveltuva 
kasvivalikoima, suunnitellut 
biodiversiteettikäytävät, ilmastonmuutosta 
hillitsevät toimenpiteet ja yleinen 
ympäristönsuojelun ohjaus sekä tutkimus 
ja innovointi. Kyseisiä käytäntöjä olisi 
sovellettava myös viljelijöihin, joiden tilat 
sijaitsevat kokonaan tai osittain 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 



AM\905018FI.doc 121/174 PE491.238v01-00

FI

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. Sama etu 
olisi taattava viljelijöille, jotka osallistuvat 
kansallisesti maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden alaan liittyviin 
ohjausohjelmiin asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston 
ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja
vuotuisia toimia, jotka ovat täydentäviä 
ehtoja vaativampia ja liittyvät 
maatalouteen, kuten viljelyn 
monipuolistaminen, alueiden pitäminen 
pysyvänä nurmena ja luonnonhoitoalat. 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
30 prosenttia suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisesta kolmesta 
käytännöstä ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, tasapuolisia, 
räätälöityjä vuotuisia toimia, jotka ovat 
täydentäviä ehtoja vaativampia ja liittyvät 
kansallisiin ja/tai alueellisiin maataloutta 
koskeviin erityispiirteisiin, kuten viljelyn 
monipuolistaminen, alueiden pitäminen 
pysyvänä nurmena, luonnonhoitoalat, 
ravinteiden hallinnointisuunnitelma, 
tiloilla noudatettava energiatehokkuutta 
koskeva suunnitelma ja viljelyalan 
talviaikainen kasvipeitteisyys. Kyseisiä 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
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Kyseisiä pakollisia käytäntöjä olisi 
sovellettava myös viljelijöihin, joiden tilat 
sijaitsevat kokonaan tai osittain 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. Sama 
koskee viljelijöitä, jotka noudattavat 
riippumattomien tahojen hyväksymien, 
kansallisten tai alueellisten 
sertifiointijärjestelmien mukaisia 
vaatimuksia, joilla on suotuisa vaikutus 
ilmaston ja ympäristön kannalta.
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa siihen, että 
kyseinen viljelijä suljetaan hallinnollisena 
enimmäisrangaistuksena täysin tämän 
elementin mukaisesti myönnettävän tuen 
ulkopuolelle asetuksen (EU) N:o [HZR] 
65 artiklan perusteella.

Or. en

Tarkistus 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän, maatalouden 
"viherryttämistä" koskevan elementin 
avulla; se koskee ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä 
koko unionissa. Jäsenvaltioiden olisi tätä 
varten käytettävä tietty osuus suorien 
tukien kansallisesta enimmäismäärästä 
myöntääkseen perustuen lisäksi vuotuista 
tukea viljelijöille ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvistä käytännöistä. 
Kyseisten käytäntöjen olisi oltava 
yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja laitumena 
sekä monivuotisten kasvien viljelyssä,
luonnonhoitoalat, ravinteiden hallinnointi 
tiloilla, viljelyalan talviaikainen 
kasvipeitteisyys, ei maanmuokkausta tai 
minimaalinen maanmuokkaus ja 
suorakylvö, biologista monimuotoisuutta 
edistävät toimintasuunnitelmat sekä 
vesivarojen hallinnointi. Kyseisiä 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
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lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, maatalouden 
ympäristösuunnitelmiin osallistuvien 
viljelijöiden, viljelijöiden, joiden tila on 
sertifioitu kansallisten 
ympäristösertifiointijärjestelmien 
mukaisesti, ja viljelijöiden, joiden tiloilla 
yli 70 prosenttia tukikelpoisesta 
maatalousmaasta on nurmen peitossa, 
olisi hyödyttävä viherryttämiselementistä 
ilman lisävelvollisuuksia. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen ei pitäisi johtaa perustuen 
vähentämiseen.

Or. en

Tarkistus 230
James Nicholson, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän, maatalouden 
"viherryttämistä" koskevan elementin 
avulla; siinä tuetaan ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä 
koko unionissa. Jäsenvaltiot voivat tätä 
varten käyttää tietyn osuuden suorien 
tukien kansallisesta enimmäismäärästä 
myöntääkseen perustuen lisäksi vuotuista 
tukea viljelijöille käytännöistä ensisijaisesti 
ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
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vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä käytäntöjä olisi 
sovellettava myös viljelijöihin, joiden tilat 
sijaitsevat kokonaan tai osittain 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. Samaa 
periaatetta olisi sovellettava viljelijöihin, 
jotka liittyvät maatalouden 
ympäristöohjelmiin osana maaseudun 
kehittämistä tai jotka osallistuvat 
kansalliseen sertifiointijärjestelmään, 
jonka ympäristöarvo on tunnustettu. 
Viljelijöiden olisi myös voitava toimia 
yhteistyössä muiden lähiseudun tilojen 
kanssa, jotta nämä viherryttämistä 
koskevat velvoitteet olisi mahdollista 
täyttää yhteisin toimin ja jotta viljelyä 
voitaisiin monipuolistaa koordinoidusti 
toimintansa yhdistäneillä tiloilla, sekä sen 
varmistamiseksi, että tuottavaa 
maatalousmaata ei jätetä hyödyntämättä 
yksinomaan keinotekoisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 231
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa.  
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Tilojen, jotka sijaitsevat 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
(luontotyyppien suojelu) ja 30 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/147/EY (luonnonvaraisten lintujen 
suojelu) soveltamisalaan kuuluvilla Natura 
2000 -alueilla, sekä tilojen, jotka saavat 
asetuksen (EU) N:o (...) (DR) 
29 artiklassa tarkoitettuja maatalouden 
ympäristö- tai ilmastotukia, katsotaan 
täyttävän "viherryttämiselementin" 
edellyttämät vaatimukset, kun otetaan 
huomioon niiden tuotantoprosesseille 
asetetut ympäristövaatimukset. 
Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
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2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. Kun 
otetaan huomioon tietyntyyppisen 
tuotannon, kuten perustukeen 
oikeutettujen pysyvien viljelmien, pysyvien 
nurmien, palkokasvien ja riisin, tuottamat 
ympäristöhyödyt, tällaisen tuotannon 
osatekijöiden on voitava hyötyä 
viherryttämiselementistä ilman, että 
niiden tarvitsee täyttää muita ehtoja.
Oliivi-, viini- ja hedelmäpuuviljelmät ovat 
tunnusomaisia suurten alueiden 
ekosysteemeille ja edistävät maaperän 
vakautta eroosiota vastaan, hiilidioksidin 
sitomista ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä. Viherryttämiselementin 
noudattamatta jättämisen pitäisi johtaa 
asetuksen (EU) N:o [HZR] 65 artiklan 
perusteella vahvistettavaan seuraamukseen, 
joka ei missään tapauksessa saa olla 
suurempi kuin itse "viherryttämistuen" 
määrä.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on sisällyttää viherryttämistuen automaattisiin saajiin kaikki ne alat, jotka 
lisäkustannusten, ansionmenetysten ja ympäristösyistä johtuvien erityisten viljelyolosuhteiden 
vuoksi ovat automaattisesti oikeutettuja saamaan viherryttämistukea. Lisäksi tarkoituksena on 
palkita tiettyjä viljelmiä niiden kasvinsuojelullisista ominaisuuksista ja tiettyjen 
luontotyyppien säilyttämisestä johtuvien ympäristövaikutusten vuoksi ja rajoittaa 
seuraamukset viherryttämistuen saajien luettelosta poistamiseen.

Tarkistus 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston 
ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen vuotuista 
tukea viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä laitumena ja nurmena, 
monivuotisten kasvien säilyttäminen 
yhdistettynä tarkoituksenmukaisiin 
maatalouskäytäntöihin ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisten käytäntöjen 
olisi koskettava myös viljelijöitä, joiden 
tilat sijaitsevat kokonaan tai osittain 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
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edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. Sama 
koskee myös viljelijöitä, jotka noudattavat 
maatalouden ympäristöohjelmia 
maaseudun kehittämisen puitteissa tai 
jotka sitoutuvat ympäristön edun 
mukaiseksi tunnustettuun kansalliseen 
järjestelmään, tai viljelijöitä, jotka 
noudattavat kestäviin 
toimenpideohjelmiin sovellettavissa 
olevaa ympäristönsuojelujärjestelmää 
yhteisen markkinajärjestelmän puitteissa 
ja voivat saada näitä tukia, tai viljelijät, 
jotka noudattavat jäsenvaltion 
hyväksymiä maatalouden 
ympäristömääräyksiä.

Or. it

Tarkistus 233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston 
ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen vuotuista 
tukea viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä laitumena ja nurmena, 
monivuotisten kasvien säilyttäminen 
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sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

yhdistettynä tarkoituksenmukaisiin 
maatalouskäytäntöihin ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisten käytäntöjen 
olisi koskettava myös viljelijöitä, joiden 
tilat sijaitsevat kokonaan tai osittain 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. Sama 
koskee myös viljelijöitä, jotka noudattavat 
maatalouden ympäristöohjelmia 
maaseudun kehittämisen puitteissa tai 
jotka sitoutuvat ympäristön edun 
mukaiseksi tunnustettuun kansalliseen 
järjestelmään, tai viljelijöitä, jotka 
noudattavat toimenpideohjelmiin 
sovellettavissa olevaa 
ympäristönsuojelujärjestelmää yhteisen 
markkinajärjestelmän puitteissa, tai 
viljelijät, jotka noudattavat jäsenvaltion 
hyväksymiä maatalouden 
ympäristömääräyksiä.

Or. it

Tarkistus 234
Elisabeth Jeggle
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena,
luonnonhoitoalat ja muut toimet, jotka 
määritellään tämän asetuksen 
29 artiklassa. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
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asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, sekä viljelijöiden, jotka 
osallistuvat tiettyihin maatalouden 
ympäristöohjelmiin maaseudun 
kehittämisen puitteissa tai kansalliseen 
sertifiointimenettelyyn, jolla on ekologista 
arvoa, sekä viljelijöiden, joiden 
tukikelpoisesta hehtaarimäärästä 
vähintään 50 prosenttia on pysyvää 
nurmea, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. de

Tarkistus 235
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
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pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, sekä viljelijöiden, jotka 
merkittävässä määrin osallistuvat 
maatalouden ympäristötoimiin, olisi 
hyödyttävä viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. de

Tarkistus 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
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säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

edellytykset, sekä viljelijöiden, jotka ovat 
sitoutuneet asetuksen (EU) N:o [RDR] 
29 artiklan mukaiseen ympäristö- ja 
ilmastotukeen, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. en

Tarkistus 237
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
historiallisena laitumena, monivuotisten 
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käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

kasvien säilyttäminen 
tarkoituksenmukaisessa 
maanviljelytilassa ja luonnonhoitoalat. 
Kyseisiä pakollisia käytäntöjä olisi 
sovellettava myös viljelijöihin, joiden tilat 
sijaitsevat kokonaan tai osittain 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. it

Tarkistus 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
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ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 

ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena, pysyvien 
viljelmien ylläpitäminen niihin liittyvine 
asianmukaisine maatalouskäytäntöineen
ja luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
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N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. en

Tarkistus 239
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston 
ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä käytäntöjä olisi 
sovellettava myös viljelijöihin, joiden tilat 
sijaitsevat kokonaan tai osittain 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 21 
päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. bg

Tarkistus 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston 
ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
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ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kun otetaan huomioon 
sellaisten tilojen, jotka sijaitsevat 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 21 
päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, sekä 
sellaisten tilojen, jotka saavat asetuksen 
(EU) N:o (...) (DR) 29 artiklassa 
tarkoitettuja maatalouden ympäristö- tai 
ilmastotukia, tuotantoprosesseille asetut 
tiukat ympäristövaatimukset, näiden 
tilojen katsotaan täyttävän 
"viherryttämiselementin" edellyttämät 
vaatimukset. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. Kun 
otetaan lisäksi huomioon tietyntyyppisen 
tuotannon, kuten perustukeen 
oikeutettujen pysyvien viljelmien, pysyvien 
nurmien, palkokasvien ja riisin, tuottamat 
ympäristöhyödyt, näiden tuottajien on 
voitava hyötyä viherryttämiselementistä 
ilman, että niiden tarvitsee täyttää muita 
ehtoja. Oliivi-, viini- ja 
hedelmäpuuviljelmät ovat tunnusomaisia 
suurten alueiden ekosysteemeille ja 
edistävät maaperän vakautta eroosiota 
vastaan, hiilidioksidin sitomista ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.  
Samaa periaatetta olisi sovellettava 
viljelijöihin, jotka liittyvät maatalouden 
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ympäristöohjelmiin osana maaseudun 
kehittämispyrkimystä tai jotka osallistuvat 
kansalliseen sertifiointijärjestelmään, 
jonka ympäristöarvo on tunnustettu 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen, joka ei 
missään tapauksessa saa olla suurempi 
kuin itse "viherryttämistuen" määrä.

Or. es

Tarkistus 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kun otetaan huomioon 
sellaisten tilojen, jotka sijaitsevat 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
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kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

eläimistön ja kasviston suojelusta 21 
päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, sekä 
sellaisten tilojen, jotka saavat asetuksen 
(EU) N:o (...) (DR) 29 artiklassa 
tarkoitettuja maatalouden ympäristö- tai 
ilmastotukia, tuotantoprosesseille asetut 
tiukat ympäristövaatimukset, näiden 
tilojen katsotaan täyttävän 
"viherryttämiselementin" edellyttämät 
vaatimukset. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. Kun 
otetaan lisäksi huomioon tietyntyyppisen 
tuotannon, kuten perustukeen 
oikeutettujen pysyvien viljelmien, pysyvien 
nurmien, palkokasvien ja riisin, tuottamat 
ympäristöhyödyt, näiden tuottajien on 
voitava hyötyä viherryttämiselementistä 
ilman, että niiden tarvitsee täyttää muita 
ehtoja. Oliivi-, viini- ja 
hedelmäpuuviljelmät ovat tunnusomaisia 
suurten alueiden ekosysteemeille ja 
edistävät maaperän vakautta eroosiota 
vastaan, hiilidioksidin sitomista ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.  
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. es
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Tarkistus 242
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia toimia, 
jotka ovat täydentäviä ehtoja vaativampia 
ja liittyvät maatalouteen, kuten viljelyn 
monipuolistaminen, alueiden pitäminen 
pysyvänä nurmena ja luonnonhoitoalat, 
kiertoviljely, palkokasvien viljelyyn 
perustuvat järjestelmät, tiloilla 
toteutettavat energiaan ja 
omavaraisuuteen liittyvät toimet, 
vesivarojen ja maaperän hallinnointi, 
suojakaistat, täsmäviljelytekniikat tai 
pysyvät viljelmät tai kestävät 
sertifiointijärjestelmät. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
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N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. en

Tarkistus 243
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
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pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, 
alueiden pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten vuoroviljely, alueiden pitäminen 
pysyvänä laitumena ja ekologinen 
infrastruktuuri. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Luonnonmukaiset viljelyjärjestelmät vaikuttavat myönteisesti ympäristöön. Niitä ei pitäisi 
kuitenkaan vapauttaa viherryttämistä koskevien vaatimuksien täyttämisestä hallinnollisten 
rasituksien vähentämiseksi.
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Tarkistus 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia,
sopimukseen perustumattomia ja 
vuotuisia toimia, jotka ovat täydentäviä 
ehtoja vaativampia ja liittyvät 
maatalouteen, kuten viljelyn 
monipuolistaminen, alueiden pitäminen 
pysyvänä nurmena ja luonnonhoitoalat. 
Kyseisiä pakollisia käytäntöjä olisi 
sovellettava myös viljelijöihin, joiden tilat 
sijaitsevat kokonaan tai osittain 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen tiukasti 
perustukeen kytkettyä vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia ja 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten vuoroviljely, alueiden pitäminen 
pysyvänä nurmena ja luonnonhoitoalat. 
Kyseisiä pakollisia käytäntöjä olisi 
sovellettava myös viljelijöihin, joiden tilat 
sijaitsevat kokonaan tai osittain 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
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merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. en

Tarkistus 245
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
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luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa, ja viljelijöiden olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska ympäristöhyödyt 
on tunnustettu. Viljelijöiden, jotka 
täyttävät luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. pt

Tarkistus 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
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ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 

ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvinä laitumina ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
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N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. en

Tarkistus 247
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia 
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia,
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
ekologinen infrastruktuuri. Kyseisiä 
pakollisia käytäntöjä olisi sovellettava 
myös viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 
säädetyt edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

Or. en

Tarkistus 248
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Vuoroviljely on maataloudessa 
noudatettava vakiintunut käytäntö, joka 
tuottaa monimuotoisuuden lisäksi paljon 
muitakin etuja. Se lisää samalla 
maaperän hedelmällisyyttä ilman kalliita 
keinotekoisia aineita ja vähentää tarvetta 
käyttää kasvinsuojeluaineita, joten se 
tuottaa myös taloudellisia etuja viljelijöille 
vähentämällä heidän riippuvuuttaan 
ulkoisten aineiden käytöstä. Vuoroviljelyn 
ja palkokasvien viljelyn yhdistelmällä 
suojellaan ympäristöä, vähennetään 
viljelijöiden tuotantokustannuksia ja 
autetaan vähentämään EU:n riippuvuutta 
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rehupalkokasvien tuonnista.

Or. en

Tarkistus 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltioiden valitsemat ja niiden 
alueella sovellettavat 
"viherryttämistoimet" tuottavat yhtäläistä 
etua ympäristölle ja ilmastolle, 
jäsenvaltioiden on valittava kolme 
asiaankuuluvaa toimenpidettä kuudesta 
mahdollisesta toimesta, jotka on 
määritelty EU:ssa, ja komission on 
hyväksyttävä niiden valinta kahden 
kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden 
antamasta ilmoituksesta.

Or. en

Tarkistus 250
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Todennettaessa 
ympäristövaatimusten täyttämistä 
yksittäisillä tiloilla ja asetettaessa tämän 
suorien tukien osuuden tukimäärää on 
tuettava ja edistettävä myös 
tuottajaorganisaatioiden ja osuuskuntien 
harjoittamaa useiden tilojen yhteistä 
hallinnointia. Tällä menettelyllä on 
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kerrannaisvaikutuksia, jotka osaltaan 
auttavat täyttämään tämän yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteiden keskeisen 
näkökohdan.

Or. es

Perustelu

Yhteisen hallinnoinnin järjestelmä moninkertaistaa ympäristö- ja ilmastohyödyt. Periaatetta 
sovelletaan maaseudun kehittämistä koskevien (ympäristötuet) ehdotusten puitteissa, mutta se 
olisi otettava huomioon myös tässä suoria tukia koskevassa näkökohdassa.

Tarkistus 251
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 b) Tukemalla valkuaispitoisten 
palkokasvien viljelyä osana vuoroviljelyä 
edistetään merkittävästi kestävän 
kehityksen mukaisia kehittyneitä 
viljelyjärjestelmiä ja lähestytään 
yhtenevällä tavalla haasteita, jotka 
liittyvät ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen sekä biologisen 
monimuotoisuuden ja maaperän 
hedelmällisyyden vähentymiseen 
maatalouden alalla; tutkimus ja 
viljelijöille tällä alalla tarjottavien 
koulutus- ja neuvontapalvelujen 
parantaminen sekä infrastruktuurin 
perustaminen siementuotantoa varten, 
mukaan lukien paikallisten ja alueellisten 
lajikkeiden varastointi ja valinta, ovat 
keskeisiä tekijöitä, jotta vähennetään 
EU:n valkuaisvajetta ja parannetaan 
viljelijöiden tulotasoa.

Or. en
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Tarkistus 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sen varmistamiseksi, että viljelyn 
monipuolistamista koskevassa 
toimenpiteessä tarkoitettuja velvollisuuksia 
sovelletaan oikeasuhteisesti ja 
syrjimättömästi ja että niillä parannetaan 
ympäristönsuojelua, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä viljelykasvin määritelmän ja 
kyseisen toimenpiteen soveltamissääntöjen 
vahvistamiseksi.

(27) Sen varmistamiseksi, että 
vuoroviljelyä koskevassa toimenpiteessä 
tarkoitettuja velvollisuuksia sovelletaan 
oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi ja että 
niillä parannetaan ympäristönsuojelua, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä viljelykasvin 
määritelmän ja kyseisen toimenpiteen 
soveltamissääntöjen vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 253
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sen varmistamiseksi, että viljelyn
monipuolistamista koskevassa 
toimenpiteessä tarkoitettuja velvollisuuksia 
sovelletaan oikeasuhteisesti ja 
syrjimättömästi ja että niillä parannetaan 
ympäristönsuojelua, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä viljelykasvin määritelmän ja 
kyseisen toimenpiteen soveltamissääntöjen 
vahvistamiseksi.

(27) Sen varmistamiseksi, että 
kiertoviljelyä koskevassa toimenpiteessä 
tarkoitettuja velvollisuuksia sovelletaan 
oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi ja että 
niillä parannetaan ympäristönsuojelua, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä viljelykasvin 
määritelmän ja kyseisen toimenpiteen 
soveltamissääntöjen vahvistamiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sen varmistamiseksi, että viljelijät 
säilyttävät pysyvänä nurmena olevat maa-
alat pysyvänä nurmena, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä kyseisen 
toimenpiteen soveltamissääntöjen 
vahvistamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 255
Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sen varmistamiseksi, että viljelijät 
säilyttävät pysyvänä nurmena olevat maa-
alat pysyvänä nurmena, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä kyseisen 
toimenpiteen soveltamissääntöjen 
vahvistamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sen varmistamiseksi, että viljelijät 
säilyttävät pysyvänä nurmena olevat maa-
alat pysyvänä nurmena, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä kyseisen toimenpiteen 
soveltamissääntöjen vahvistamiseksi.

(28) Sen varmistamiseksi, että viljelijät 
säilyttävät pysyvänä nurmena ja pysyvinä 
viljelminä olevat maa-alat pysyvänä 
nurmena ja pysyvinä viljelminä, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä kyseisen 
toimenpiteen soveltamissääntöjen 
vahvistamiseksi.

Or. it

Tarkistus 257
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sen varmistamiseksi, että viljelijät 
säilyttävät pysyvänä nurmena olevat maa-
alat pysyvänä nurmena, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä kyseisen toimenpiteen 
soveltamissääntöjen vahvistamiseksi.

(28) Sen varmistamiseksi, että viljelijät 
säilyttävät pysyvänä laitumena olevat 
maa-alat pysyvänä laitumena, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä kyseisen 
toimenpiteen soveltamissääntöjen 
vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 258
Martin Häusling
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sen varmistamiseksi, että viljelijät 
säilyttävät pysyvänä nurmena olevat maa-
alat pysyvänä nurmena, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä kyseisen toimenpiteen 
soveltamissääntöjen vahvistamiseksi.

(28) Sen varmistamiseksi, että viljelijät 
säilyttävät pysyvänä laitumena olevat 
maa-alat pysyvänä laitumena, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä kyseisen 
toimenpiteen soveltamissääntöjen 
vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sen varmistamiseksi, että viljelijät 
säilyttävät pysyvänä nurmena olevat maa-
alat pysyvänä nurmena, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä kyseisen toimenpiteen 
soveltamissääntöjen vahvistamiseksi.

(28) Sen varmistamiseksi, että viljelijät 
säilyttävät pysyvinä laitumina olevat maa-
alat pysyvinä laitumina, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä kyseisen toimenpiteen 
soveltamissääntöjen vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 260
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(28 a) Seitsemää prosenttia tilojen 
viljelymaasta hyödynnetään siten, että 
lisätään toiminnallista biologista 
monimuotoisuutta ja siten maatalouden 
ekosysteemien toimintaa eli 
julkishyödykkeiden tuotantoa. 
Suojakaistoihin olisi tarkoitus lisätä 
elementtejä, jotka ovat ympäristötoimina 
usein jo ennestään tukikelpoisia 
(esimerkiksi pensasaidat, ojat, kosteikot 
sekä muut puolittain luonnontilaiset 
elinympäristöjen osa-alueet ja muut 
olemassa olevat tukikelpoiset 
maisemapiirteet), jotta luodaan 
maatalouden ja ympäristöalan 
infrastruktuureja kestäviä 
viljelyjärjestelmiä varten. Tästä syystä ei 
pyritä poistamaan alueita tuotannosta 
eikä toteuttamaan uusia 
kesannointijärjestelyjä, vaan parannetaan 
koko järjestelmän pitkän aikavälin 
tehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Sen varmistamiseksi, että
luonnonhoitoaloja koskeva toimenpide 
pannaan täytäntöön tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti sekä jäsenvaltioiden 
erityispiirteet huomioon ottaen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä luonnonhoitoaloja 
koskevassa toimenpiteessä mainittujen 

Poistetaan.
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luonnonhoitoalojen tyyppien 
tarkentamiseksi sekä muiden sellaisten 
luonnonhoitoalojen tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon mainitussa 
toimenpiteessä tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Sen varmistamiseksi, että 
luonnonhoitoaloja koskeva toimenpide 
pannaan täytäntöön tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti sekä jäsenvaltioiden 
erityispiirteet huomioon ottaen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä luonnonhoitoaloja 
koskevassa toimenpiteessä mainittujen 
luonnonhoitoalojen tyyppien 
tarkentamiseksi sekä muiden sellaisten 
luonnonhoitoalojen tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon mainitussa 
toimenpiteessä tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 263
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(29) Sen varmistamiseksi, että 
luonnonhoitoaloja koskeva toimenpide
pannaan täytäntöön tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti sekä jäsenvaltioiden 
erityispiirteet huomioon ottaen, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä luonnonhoitoaloja 
koskevassa toimenpiteessä mainittujen 
luonnonhoitoalojen tyyppien 
tarkentamiseksi sekä muiden sellaisten 
luonnonhoitoalojen tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon mainitussa 
toimenpiteessä tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

(29) Sen varmistamiseksi, että ekologinen 
infrastruktuuri pannaan täytäntöön 
tehokkaasti ja johdonmukaisesti sekä 
jäsenvaltioiden erityispiirteet huomioon 
ottaen, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
luonnonhoitoaloja koskevassa 
toimenpiteessä mainittujen 
infrastruktuurien tyyppien 
tarkentamiseksi.

Or. en

Tarkistus 264
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Luonnon monimuotoisuuden, 
ympäristönsuojelun ja maatalouden 
tuottavuuden edistämiseksi on otettava 
käyttöön erityisjärjestelmä niille aloille, 
jotka edistävät edellä mainittuja tavoitteita 
aktiivisesti. Mehiläishoitoalalle olisi 
myönnettävä erityisasema, ja 
rekisteröityjen tuottajien 
mehiläisyhdyskunnille olisi tarjottava 
suoraa tukea. Lisäksi on otettava 
huomioon pölytykseen tarvittava rahoitus.

Or. bg
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Tarkistus 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Ympäristön parantamiseksi, 
ilmaston lämpenemisen torjumiseksi ja 
maatalouden harjoittamisolosuhteiden 
parantamiseksi komission on toimitettava 
viipymättä strateginen suunnitelma 
kasviproteiinien hankkimisesta, jolloin 
Euroopan unioni voisi samalla vähentää 
voimakasta riippuvuuttaan niiden 
ulkomaisesta tuonnista. Suunnitelman 
avulla pitäisi pystyä kehittämään öljy-, 
valkuais- ja palkokasvien viljelyä yhteisen 
maatalouspolitiikan piirissä ja edistää 
maatalouden alan tutkimusta hyvin 
sopeutuneista ja tuottoisista lajikkeista.

Or. fr

Tarkistus 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Sen varmistamiseksi, että 
ravinteiden hallinnointisuunnitelmissa 
annetaan kattavia tietoja ja optimoidaan 
viljelijöiden ravinteiden ja lannoitteiden 
käyttöä, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä kyseisen 
toimenpiteen soveltamista koskevien 
lisäsääntöjen vahvistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 b) Sen varmistamiseksi, että 
energiatehokkuutta koskevissa 
suunnitelmissa taataan viljelijöiden 
energiankäytön optimointi ja 
minimoidaan fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä tiloilla, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä kyseisen toimenpiteen 
soveltamista koskevien lisäsääntöjen 
vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 c) Sen varmistamiseksi, että 
viljelyalan talviaikainen kasvipeitteisyys 
toteutetaan maksimoiden toimesta 
ympäristölle ja ilmastolle aiheutuvat 
hyödyt, jäsenvaltioiden olisi määriteltävä 
omalla alueellaan parhaiten soveltuvat 
päivämäärät peiton luomiseksi ja 
hävittämiseksi, ja komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
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delegoituja säädöksiä kyseisen 
toimenpiteen soveltamista koskevien 
lisäsääntöjen vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jäsenvaltioiden olisi maatalouden 
kestävän kehityksen edistämiseksi 
alueilla, joilla on tiettyjä 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
voitava käyttää osa suorien tukien 
kansallisista enimmäismääristä 
myöntääkseen kaikille tällaisilla alueilla 
toimiville viljelijöille perustuen lisäksi 
vuotuista pinta-alatukea. Kyseisellä tuella 
ei pitäisi korvata maaseudun 
kehittämisohjelmissa myönnettävää tukea, 
eikä sitä pitäisi myöntää viljelijöille 
alueilla, jotka on nimetty Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen 20 
päivänä syyskuuta 2005 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
mukaisesti muttei Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen …päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
46 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
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Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jäsenvaltioiden olisi maatalouden 
kestävän kehityksen edistämiseksi alueilla, 
joilla on tiettyjä luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita, voitava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen kaikille 
tällaisilla alueilla toimiville viljelijöille 
perustuen lisäksi vuotuista pinta-alatukea. 
Kyseisellä tuella ei pitäisi korvata 
maaseudun kehittämisohjelmissa 
myönnettävää tukea, eikä sitä pitäisi 
myöntää viljelijöille alueilla, jotka on 
nimetty Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen 
20 päivänä syyskuuta 2005 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
mukaisesti muttei Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
46 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(30) Jäsenvaltioiden olisi maatalouden 
kestävän kehityksen edistämiseksi alueilla, 
joilla on tiettyjä luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita tai jotka ovat vaarassa
joutua hylätyiksi, voitava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen kaikille 
tällaisilla alueilla toimiville viljelijöille 
perustuen lisäksi vuotuista tukea, jolla 
otetaan käyttöön uusia viitearvoja, kuten 
myyntikelpoinen bruttotuotanto tai 
lisäarvo tai palkattujen työntekijöiden 
määrä. Kyseisellä tuella ei pitäisi korvata 
maaseudun kehittämisohjelmissa 
myönnettävää tukea, eikä sitä pitäisi 
myöntää viljelijöille alueilla, jotka on 
nimetty Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen 
20 päivänä syyskuuta 2005 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
mukaisesti muttei Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
46 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 271
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(31) Suorien tukien myöntämisessä ja 
kohdistamisessa olisi otettava huomioon, 
että uuden taloudellisen toiminnan 
perustaminen ja kehittäminen 
maatalousalalla on nuorille viljelijöille 
taloudellisesti haastavaa. Tällainen kehitys 
on olennaisen tärkeää unionin 
maatalousalan kilpailukyvyn kannalta, ja 
sen vuoksi olisi otettava käyttöön 
maataloustoimintansa aloittaville nuorille 
viljelijöille myönnettävä tulotuki nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamisen ja sen 
jälkeen tilojen rakenteellisen 
mukauttamisen helpottamiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen nuorille 
viljelijöille perustuen lisäksi vuotuista 
pinta-alatukea. Kyseistä tukea olisi 
myönnettävä enintään viiden vuoden ajan, 
koska sen on tarkoitus kattaa vain 
yrityksen alkuvaiheet eikä muuttua 
toimintatueksi.

(31) Suorien tukien myöntämisessä ja 
kohdistamisessa olisi otettava huomioon, 
että uuden taloudellisen toiminnan 
perustaminen ja kehittäminen 
maatalousalalla on nuorille viljelijöille 
taloudellisesti haastavaa. Tällainen kehitys 
on olennaisen tärkeää unionin 
maatalousalan kilpailukyvyn kannalta, ja 
sen vuoksi jäsenvaltioissa voidaan ottaa
käyttöön maataloustoimintansa aloittaville 
nuorille viljelijöille myönnettävä tulotuki 
nuorten viljelijöiden toiminnan 
aloittamisen ja sen jälkeen tilojen 
rakenteellisen mukauttamisen 
helpottamiseksi. Jäsenvaltiot voivat
käyttää osan suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen nuorille 
viljelijöille perustuen lisäksi vuotuista 
pinta-alatukea. Kyseistä tukea olisi 
myönnettävä enintään viiden vuoden ajan, 
koska sen on tarkoitus kattaa vain 
yrityksen alkuvaiheet eikä muuttua 
toimintatueksi.

Or. en

Tarkistus 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Suorien tukien myöntämisessä ja 
kohdistamisessa olisi otettava huomioon, 
että uuden taloudellisen toiminnan 
perustaminen ja kehittäminen 
maatalousalalla on nuorille viljelijöille 
taloudellisesti haastavaa. Tällainen kehitys 
on olennaisen tärkeää unionin 
maatalousalan kilpailukyvyn kannalta, ja 
sen vuoksi olisi otettava käyttöön 

(31) Suorien tukien myöntämisessä ja 
kohdistamisessa voidaan ottaa huomioon, 
että uuden taloudellisen toiminnan 
perustaminen ja kehittäminen 
maatalousalalla on nuorille viljelijöille 
taloudellisesti haastavaa. Tällainen kehitys 
on olennaisen tärkeää unionin 
maatalousalan kilpailukyvyn kannalta, ja 
sen vuoksi voidaan ottaa käyttöön 
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maataloustoimintansa aloittaville nuorille 
viljelijöille myönnettävä tulotuki nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamisen ja sen 
jälkeen tilojen rakenteellisen 
mukauttamisen helpottamiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen nuorille 
viljelijöille perustuen lisäksi vuotuista 
pinta-alatukea. Kyseistä tukea olisi 
myönnettävä enintään viiden vuoden ajan, 
koska sen on tarkoitus kattaa vain 
yrityksen alkuvaiheet eikä muuttua 
toimintatueksi.

maataloustoimintansa aloittaville nuorille 
viljelijöille myönnettävä tulotuki nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamisen ja sen 
jälkeen tilojen rakenteellisen 
mukauttamisen helpottamiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi saatava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen nuorille 
viljelijöille perustuen lisäksi vuotuista 
pinta-alatukea. Kyseistä tukea olisi 
myönnettävä enintään viiden vuoden ajan, 
koska sen on tarkoitus kattaa vain 
yrityksen alkuvaiheet eikä muuttua 
toimintatueksi.

Or. en

Perustelu

Nuoriin viljelijöihin liittyvät toisen pilarin toimenpiteet ovat tehokkaampi keino tukea ja 
kannustaa uusia tulokkaita, minkä vuoksi ensimmäisen pilarin toimenpiteiden olisi oltava 
jäsenvaltioiden vapaaehtoisesti täytäntöönpantavissa.

Tarkistus 273
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Suorien tukien myöntämisessä ja 
kohdistamisessa olisi otettava huomioon, 
että uuden taloudellisen toiminnan 
perustaminen ja kehittäminen 
maatalousalalla on nuorille viljelijöille 
taloudellisesti haastavaa. Tällainen
kehitys on olennaisen tärkeää unionin 
maatalousalan kilpailukyvyn kannalta, ja 
sen vuoksi olisi otettava käyttöön 
maataloustoimintansa aloittaville nuorille 
viljelijöille myönnettävä tulotuki nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamisen ja sen 
jälkeen tilojen rakenteellisen 
mukauttamisen helpottamiseksi. 

(31) Ottaen huomioon, että ainoastaan 
kuusi prosenttia viljelijöistä EU:ssa on 
alle 35-vuotiaita ja että noin 80 prosenttia 
viljelijöistä on yli 55-vuotiaita, tarvitaan 
yhteiskunnallisesti kestävää elvytystoimea.
Suorien tukien myöntämisessä ja 
kohdistamisessa olisi otettava huomioon, 
että nuoret viljelijät tai maatalousalan 
yrityksiä perustavat uudet tulokkaat 
perustavat ja kehittävät uutta taloudellista 
toimintaa maatalousalalla. Näiden tukien 
avulla olisi myös edistettävä vanhempien 
ja nuorempien viljelijöiden välistä 
yhteistyötä, millä kehitetään 
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Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen nuorille 
viljelijöille perustuen lisäksi vuotuista 
pinta-alatukea. Kyseistä tukea olisi 
myönnettävä enintään viiden vuoden ajan, 
koska sen on tarkoitus kattaa vain 
yrityksen alkuvaiheet eikä muuttua 
toimintatueksi.

maaseutualueita yhteiskunnallisesti 
kestävällä tavalla. Uusien viljelijöiden 
kannalta alkuvaiheen rahoitus on hyvin 
tärkeää toiminnan aloittamiseksi. Tästä 
syystä ensimmäistä vuotta varten 
myönnettävän investointiavustuksen olisi 
oltava vähintään 50 prosenttia koko 
kyseisen jakson talousarviosta. Uusien 
tulokkaiden olisi oltava luonnollisia 
henkilöitä ja oikeushenkilöitä, samoin 
kuin niiden, jotka aloittavat toimintansa 
muiden tilojen kanssa toimivana 
osuuskuntana. Tällainen kehitys on 
olennaisen tärkeää unionin maatalousalan 
kilpailukyvyn kannalta, ja sen vuoksi olisi 
otettava käyttöön maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille ja uusille 
tulokkaille myönnettävä tulotuki nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamisen ja sen 
jälkeen asianomaisten tahojen 
rakenteellisen mukauttamisen 
helpottamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi 
voitava käyttää osa suorien tukien 
kansallisista enimmäismääristä 
myöntääkseen perustuen lisäksi vuotuista 
pinta-alatukea. Kyseistä tukea olisi 
myönnettävä enintään viiden vuoden ajan, 
koska sen on tarkoitus kattaa vain 
yrityksen alkuvaiheet eikä muuttua 
toimintatueksi.

Or. en

Tarkistus 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Suorien tukien myöntämisessä ja 
kohdistamisessa olisi otettava huomioon, 
että uuden taloudellisen toiminnan 

(31) Sukupolvenvaihdoksia koskevaan 
haasteeseen vastaamiseksi 
maatalousalalla, jossa ainoastaan 
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perustaminen ja kehittäminen 
maatalousalalla on nuorille viljelijöille 
taloudellisesti haastavaa. Tällainen 
kehitys on olennaisen tärkeää unionin 
maatalousalan kilpailukyvyn kannalta, ja 
sen vuoksi olisi otettava käyttöön 
maataloustoimintansa aloittaville nuorille 
viljelijöille myönnettävä tulotuki nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamisen ja sen 
jälkeen tilojen rakenteellisen 
mukauttamisen helpottamiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen nuorille 
viljelijöille perustuen lisäksi vuotuista 
pinta-alatukea. Kyseistä tukea olisi 
myönnettävä enintään viiden vuoden ajan, 
koska sen on tarkoitus kattaa vain 
yrityksen alkuvaiheet eikä muuttua 
toimintatueksi.

seitsemän prosenttia toimijoista on alle 
35-vuotiaita, olisi otettava käyttöön 
maataloustoimintansa aloittaville nuorille 
viljelijöille myönnettävä tulotuki nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamisen ja sen 
jälkeen tilojen rakenteellisen 
mukauttamisen helpottamiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen nuorille 
viljelijöille perustuen lisäksi vuotuista 
pinta-alatukea. Kyseistä tukea olisi 
myönnettävä enintään viiden vuoden ajan, 
koska sen on tarkoitus kattaa vain 
yrityksen alkuvaiheet eikä muuttua 
toimintatueksi.

Or. en

Tarkistus 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Suorien tukien myöntämisessä ja 
kohdistamisessa olisi otettava huomioon, 
että uuden taloudellisen toiminnan 
perustaminen ja kehittäminen 
maatalousalalla on nuorille viljelijöille 
taloudellisesti haastavaa. Tällainen kehitys 
on olennaisen tärkeää unionin 
maatalousalan kilpailukyvyn kannalta, ja 
sen vuoksi olisi otettava käyttöön 
maataloustoimintansa aloittaville nuorille 
viljelijöille myönnettävä tulotuki nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamisen ja sen 
jälkeen tilojen rakenteellisen 
mukauttamisen helpottamiseksi. 

(31) Suorien tukien myöntämisessä ja 
kohdistamisessa olisi otettava huomioon, 
että uuden taloudellisen toiminnan 
perustaminen ja kehittäminen 
maatalousalalla on nuorille viljelijöille ja 
muille uusille tulokkaille taloudellisesti 
haastavaa. Tällainen kehitys on olennaisen 
tärkeää unionin maatalousalan 
kilpailukyvyn kannalta, ja sen vuoksi olisi 
otettava käyttöön maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille ja uusille 
tulokkaille myönnettävä tulotuki nuorten 
viljelijöiden ja uusien tulokkaiden 
toiminnan aloittamisen ja sen jälkeen 
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Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen nuorille 
viljelijöille perustuen lisäksi vuotuista 
pinta-alatukea. Kyseistä tukea olisi 
myönnettävä enintään viiden vuoden ajan, 
koska sen on tarkoitus kattaa vain 
yrityksen alkuvaiheet eikä muuttua 
toimintatueksi.

tilojen rakenteellisen mukauttamisen 
helpottamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi 
voitava käyttää osa suorien tukien 
kansallisista enimmäismääristä 
myöntääkseen nuorille viljelijöille ja 
uusille tulokkaille perustuen lisäksi 
vuotuista pinta-alatukea. Kyseistä tukea 
olisi myönnettävä enintään viiden vuoden 
ajan, koska sen on tarkoitus kattaa vain 
yrityksen alkuvaiheet eikä muuttua 
toimintatueksi.

Or. en

Tarkistus 276
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Suorien tukien myöntämisessä ja 
kohdistamisessa olisi otettava huomioon, 
että uuden taloudellisen toiminnan 
perustaminen ja kehittäminen 
maatalousalalla on nuorille viljelijöille 
taloudellisesti haastavaa. Tällainen kehitys 
on olennaisen tärkeää unionin 
maatalousalan kilpailukyvyn kannalta, ja 
sen vuoksi olisi otettava käyttöön 
maataloustoimintansa aloittaville nuorille 
viljelijöille myönnettävä tulotuki nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamisen ja sen 
jälkeen tilojen rakenteellisen 
mukauttamisen helpottamiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen nuorille 
viljelijöille perustuen lisäksi vuotuista 
pinta-alatukea. Kyseistä tukea olisi 
myönnettävä enintään viiden vuoden ajan, 
koska sen on tarkoitus kattaa vain 
yrityksen alkuvaiheet eikä muuttua 

(31) Suorien tukien myöntämisessä ja 
kohdistamisessa olisi otettava huomioon, 
että uuden taloudellisen toiminnan 
perustaminen ja kehittäminen 
maatalousalalla on nuorille viljelijöille ja 
uusille tulokkaille taloudellisesti 
haastavaa. Tällainen kehitys on olennaisen 
tärkeää unionin maatalousalan 
kilpailukyvyn kannalta, ja sen vuoksi olisi 
otettava käyttöön maataloustoimintansa 
aloittaville nuorille viljelijöille ja uusille 
tulokkaille myönnettävä tulotuki nuorten 
viljelijöiden ja uusien tulokkaiden 
toiminnan aloittamisen ja sen jälkeen 
tilojen rakenteellisen mukauttamisen 
helpottamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi 
voitava käyttää osa suorien tukien 
kansallisista enimmäismääristä 
myöntääkseen nuorille viljelijöille ja 
uusille tulokkaille perustuen lisäksi 
vuotuista pinta-alatukea. Kyseistä tukea 
olisi myönnettävä enintään viiden vuoden 
ajan, koska sen on tarkoitus kattaa vain 
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toimintatueksi. yrityksen alkuvaiheet eikä muuttua 
toimintatueksi.

Or. en

Tarkistus 277
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 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Suorien tukien myöntämisessä ja 
kohdistamisessa olisi otettava huomioon, 
että uuden taloudellisen toiminnan 
perustaminen ja kehittäminen 
maatalousalalla on nuorille viljelijöille 
taloudellisesti haastavaa. Tällainen kehitys 
on olennaisen tärkeää unionin 
maatalousalan kilpailukyvyn kannalta, ja 
sen vuoksi olisi otettava käyttöön 
maataloustoimintansa aloittaville nuorille 
viljelijöille myönnettävä tulotuki nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamisen ja sen 
jälkeen tilojen rakenteellisen 
mukauttamisen helpottamiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen nuorille 
viljelijöille perustuen lisäksi vuotuista 
pinta-alatukea. Kyseistä tukea olisi 
myönnettävä enintään viiden vuoden ajan, 
koska sen on tarkoitus kattaa vain 
yrityksen alkuvaiheet eikä muuttua 
toimintatueksi.

(31) Suorien tukien myöntämisessä ja 
kohdistamisessa on otettava huomioon, 
että uuden taloudellisen toiminnan 
perustaminen ja kehittäminen 
maatalousalalla on naisille ja nuorille
viljelijöille taloudellisesti haastavaa. 
Tällainen kehitys on olennaisen tärkeää 
unionin maatalousalan kilpailukyvyn 
kannalta, ja sen vuoksi olisi otettava 
käyttöön maataloustoimintansa aloittaville 
naisille ja nuorille viljelijöille myönnettävä 
tulotuki naisten ja nuorten viljelijöiden 
toiminnan aloittamisen ja sen jälkeen 
tilojen rakenteellisen mukauttamisen 
helpottamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi 
voitava käyttää osa suorien tukien 
kansallisista enimmäismääristä 
myöntääkseen nuorille viljelijöille 
perustuen lisäksi vuotuista pinta-alatukea. 
Kyseistä tukea olisi myönnettävä viiden 
vuoden ajan, koska sen on tarkoitus kattaa 
vain yrityksen alkuvaiheet eikä muuttua 
toimintatueksi.

Or. it

Tarkistus 278
Vasilica Viorica Dăncilă
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Suorien tukien myöntämisessä ja 
kohdistamisessa olisi otettava huomioon, 
että uuden taloudellisen toiminnan 
perustaminen ja kehittäminen 
maatalousalalla on nuorille viljelijöille 
taloudellisesti haastavaa. Tällainen kehitys 
on olennaisen tärkeää unionin 
maatalousalan kilpailukyvyn kannalta, ja 
sen vuoksi olisi otettava käyttöön 
maataloustoimintansa aloittaville nuorille 
viljelijöille myönnettävä tulotuki nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamisen ja sen 
jälkeen tilojen rakenteellisen 
mukauttamisen helpottamiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen nuorille 
viljelijöille perustuen lisäksi vuotuista 
pinta-alatukea. Kyseistä tukea olisi 
myönnettävä enintään viiden vuoden ajan, 
koska sen on tarkoitus kattaa vain 
yrityksen alkuvaiheet eikä muuttua 
toimintatueksi.

(31) Suorien tukien myöntämisessä ja 
kohdistamisessa olisi otettava huomioon, 
että uuden taloudellisen toiminnan 
perustaminen ja kehittäminen 
maatalousalalla on nuorille viljelijöille 
taloudellisesti haastavaa. Tällainen kehitys 
on olennaisen tärkeää unionin 
maatalousalan kilpailukyvyn kannalta, ja 
sen vuoksi olisi otettava käyttöön 
maataloustoimintansa aloittaville nuorille 
viljelijöille myönnettävä tulotuki nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamisen ja sen 
jälkeen tilojen rakenteellisen 
mukauttamisen helpottamiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää osa 
suorien tukien kansallisista 
enimmäismääristä myöntääkseen nuorille 
viljelijöille perustuen lisäksi vuotuista 
pinta-alatukea. Kyseistä tukea olisi 
myönnettävä enintään viiden vuoden ajan, 
koska sen on tarkoitus kattaa vain 
yrityksen alkuvaiheet eikä muuttua 
toimintatueksi. Maatalousalalla toimiville 
naisille, jotka muodostavat merkittävän 
osan työvoimasta, olisi tarjottava erityisiä 
koulutusohjelmia sekä tukea toiminnan 
käynnistämiseen.

Or. ro

Tarkistus 279
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Sukupolvenvaihdoksien 
onnistuminen tulevaisuudessa edellyttää, 
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että miehille ja naisille taataan samat 
oikeudet ja mahdollisuudet, kuten 
yksilölliset sosiaaliturvajärjestelmät, 
koulutus, valmiuksien lisääminen ja 
osallistuminen päätöksentekoon; 
sukupolvenvaihdos edellyttää myös, että 
suojellaan ja kehitetään aktiivisesti 
elintärkeää kulttuurista, sosiaalista ja 
vapaa-ajan sisältöä, mikä lisää tiloilla ja 
maaseutuyhteisöissä elämisen 
houkuttelevuutta.

Or. en

Tarkistus 280
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Euroopan unionin yhteisessä 
maatalouspolitiikassa on tunnustettava 
naisten maaseudulla tekemä työ sekä se 
välitön panos erityisesti pien- ja 
perhetilojen talouden tasapainon hyväksi, 
jonka naiset antavat tilastoissa 
näkymättömällä työllä, jota ei tunnusteta 
työmarkkinoilla ja josta siten ei kerry 
eläkeoikeuksia. Suorien tukien 
järjestelmä vaikuttaa asianmukaiselta 
välineeltä, jolla voidaan edistää 
maaseudun naisten osallistumista 
viralliseen talous-, työ- ja 
yhteiskuntaelämään. Varat olisi 
kohdennettava niin, että edistetään 
soveltuvissa tapauksissa tilojen 
yhteisomistajuutta sekä naisten 
perhetiloilla tekemän työn virallistamista.

Or. es

Perustelu

Euroopan maataloudessa säännöllisesti työskentelevistä 26,7 miljoonasta henkilöstä 
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42 prosenttia on naisia, mutta vain joka viides tila on naisten omistuksessa. Arviolta noin 
20 miljoonan EU:n kansalaisen työ on työmarkkinoiden, talouden ja tilastojen kannalta 
näkymätöntä.

Tarkistus 281
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 b) Edellä mainittujen tavoitteiden 
toteutumista edistetään miesten ja naisten 
tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltamisesta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin 7 päivänä 
heinäkuuta 2010 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2010/41/EU säännöksillä, mutta sitä 
jarruttaa puolueettomien ja luotettavien 
tietojen puute, joiden avulla voitaisiin 
tehdä perusteltuja talousarviota koskevia 
arvioita. Tästä syystä tähän asetukseen 
olisi sisällytettävä yleinen periaate 
maaseudun naisten tekemän työn 
näkyvyyden lisäämisestä ja 
tunnustamisesta sekä asetettava sitä 
koskevia määräaikoja ja säädettävä 
konkreettisista tukijärjestelyistä. Yhteisen 
maatalouspolitiikan pilareihin perustuvan 
ajattelutavan mukaisesti suorissa tuissa 
olisi keskityttävä näiden rakenteellisten 
seikkojen tunnustamiseen, kun taas 
maaseuturahastoon olisi sisällytettävä 
konkreettisempia toimenpiteitä, joilla 
pyritään edistämään, tunnustamaan ja 
rahoittamaan naisten panosta muun 
muassa monipuolistamiseen, palvelujen 
toimittamiseen, innovointiin sekä yleisesti 
maaseudun asutuksen säilyttämiseen. 
Maaseuturahaston soveltamisala soveltuu 
myös erityisten yhteistyöverkostojen 
edistämiseen Euroopan parlamentin 
naisten asemasta maataloudessa ja 
maaseudulla antaman 
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päätöslauselmaesityksen 2010/2054(INI) 
ehdotusten mukaisesti.

Or. es

Perustelu

La invisibilidad del trabajo de las mujeres en el medio rural obliga a disponer de datos que 
permitan presupuestar de manera solvente las necesidades financieras para fomentar la 
cotitularidad y la regulariación laboral y posibilidad de recoocimiento de los derechos 
sociales de las mujeres del mundo rural. Tales datos están actualmente dispersos o 
directamente no existen. Proponer un plazo para obtenerlos y emplazar a la Comisión a 
remitir una propuesta complementaria a esta reforma en el marco del periodo de vigencia 
copmprendido entre 2013-2020 es  el único procedimiento serio de incorporar a la PAC un 
mecanismo estructural para resolverla.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Komissiolle olisi tuensaajien 
oikeuksien suojaamiseksi ja syrjinnän 
estämiseksi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä niiden edellytysten 
vahvistamiseksi, joiden mukaan 
oikeushenkilön voidaan katsoa olevan 
kelpoinen nuorten viljelijöiden tukeen, 
kuten ikärajan soveltaminen yhteen tai 
useampaan luonnolliseen henkilöön, joka 
on osa oikeushenkilöä.

(32) Komissiolle olisi tuensaajien 
oikeuksien suojaamiseksi ja syrjinnän 
estämiseksi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä niiden edellytysten 
vahvistamiseksi, joiden mukaan 
oikeushenkilön voidaan katsoa olevan 
kelpoinen nuorten viljelijöiden tai uusien 
tulokkaiden tukeen.

Or. en


