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Tarkistus 701
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a ja c alakohdassa 
säädetyn tuen edunsaajana on neuvonta-
tai koulutuspalvelun tarjoaja. Edellä 1 
kohdan b alakohdan mukainen tuki 
myönnetään viranomaiselle tai elimelle, 
joka perustaa tilanhoito- tai 
lomituspalvelun taikka maa- tai 
metsätalouden neuvontapalvelun.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa säädetyn 
tuen edunsaajina ovat viljelijä ja 
metsäntalouden harjoittaja. Edellä 1 
kohdan c alakohdan mukainen tuki 
myönnetään palvelujen, neuvonnan tai 
koulutuksen tarjoajalle.

Or. it

Tarkistus 702
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a ja c alakohdassa 
säädetyn tuen edunsaajana on neuvonta-
tai koulutuspalvelun tarjoaja. Edellä 1 
kohdan b alakohdan mukainen tuki 
myönnetään viranomaiselle tai elimelle, 
joka perustaa tilanhoito- tai 
lomituspalvelun taikka maa- tai 
metsätalouden neuvontapalvelun.

2. Edellä 1 kohdan a ja c alakohdassa 
säädetyn tuen edunsaajana on vastaavasti 
neuvontapalvelun tarjoaja ja 
koulutuspalvelujen tarjoaja.

Or. it

Tarkistus 703
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a ja c alakohdassa 
säädetyn tuen edunsaajana on neuvonta-
tai koulutuspalvelun tarjoaja. Edellä 1 
kohdan b alakohdan mukainen tuki 
myönnetään viranomaiselle tai elimelle, 
joka perustaa tilanhoito- tai 
lomituspalvelun taikka maa- tai 
metsätalouden neuvontapalvelun.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa säädetyn 
tuen edunsaajina ovat viljelijä, 
metsäntalouden harjoittaja ja maatalous-
tai maatalouselintarvikealan pk-yritys.
Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään viranomaiselle tai 
elimelle, joka perustaa tilanhoito- tai 
lomituspalvelun taikka maa- tai 
metsätalouden neuvontapalvelun.

Or. it

Tarkistus 704
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a ja c alakohdassa
säädetyn tuen edunsaajana on neuvonta-
tai koulutuspalvelun tarjoaja. Edellä 1 
kohdan b alakohdan mukainen tuki 
myönnetään viranomaiselle tai elimelle, 
joka perustaa tilanhoito- tai 
lomituspalvelun taikka maa- tai 
metsätalouden neuvontapalvelun.

2. Edellä 1 kohdan a ja c alakohdassa
säädetty tuki annetaan viljelijöille 
arvosetelin muodossa, joka voidaan 
vaihtaa neuvonta- tai koulutuspalveluun.
Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään viranomaiselle tai 
elimelle, joka perustaa tilanhoito- tai 
lomituspalvelun taikka maa- tai 
metsätalouden neuvontapalvelun.

Or. en

Tarkistus 705
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvontapalveluja antamaan valituilla Neuvontapalveluja antamaan valituilla 
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viranomaisilla tai elimillä on oltava 
tarkoituksenmukaiset resurssit eli 
säännöllisesti koulutettavaa ja pätevää 
henkilöstöä sekä neuvontakokemusta, ja 
niiden neuvontatoiminnan on oltava 
luotettavaa niillä aloilla, joilla ne antavat 
neuvontaa. Tuensaajat on valittava 
ehdotuspyynnöillä. Valintamenettelyn on 
oltava puolueeton ja avoin sekä julkisille
että yksityisille elimille.

viranomaisilla tai elimillä on oltava 
tarkoituksenmukaiset resurssit eli 
säännöllisesti koulutettavaa ja pätevää 
henkilöstöä sekä neuvontakokemusta, ja 
niiden neuvontatoiminnan on oltava 
luotettavaa niillä aloilla, joilla ne antavat 
neuvontaa. Tuensaajat on valittava 
ehdotuspyynnöillä. Valintamenettelyn on 
oltava puolueeton ja avoin julkisille
elimelle ja sertifioiduille 
julkisoikeudellisille neuvontavirastoille.

Or. de

Perustelu

Neuvontapalveluja olisi yleensä ottaen tarjottava valvottujen ja sertifioitujen 
julkisoikeudellisten neuvontavirastojen kautta.

Tarkistus 706
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvontapalveluja antamaan valituilla 
viranomaisilla tai elimillä on oltava 
tarkoituksenmukaiset resurssit eli 
säännöllisesti koulutettavaa ja pätevää 
henkilöstöä sekä neuvontakokemusta, ja 
niiden neuvontatoiminnan on oltava 
luotettavaa niillä aloilla, joilla ne antavat 
neuvontaa. Tuensaajat on valittava 
ehdotuspyynnöillä. Valintamenettelyn on 
oltava puolueeton ja avoin sekä julkisille 
että yksityisille elimille.

Neuvontapalveluja antamaan valituilla 
viranomaisilla tai elimillä on oltava 
tarkoituksenmukaiset resurssit eli 
säännöllisesti koulutettavaa ja pätevää 
henkilöstöä sekä neuvontakokemusta, ja 
niiden neuvontatoiminnan on oltava 
luotettavaa niillä aloilla, joilla ne antavat 
neuvontaa. Tuensaajat on valittava 
ehdotuspyynnöillä. Valintamenettelyn on 
oltava puolueeton ja avoin sekä julkisille 
että yksityisille elimille samoin kuin 
osuuskunnille.

Or. en

Tarkistus 707
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvontapalveluja antamaan valituilla 
viranomaisilla tai elimillä on oltava 
tarkoituksenmukaiset resurssit eli 
säännöllisesti koulutettavaa ja pätevää 
henkilöstöä sekä neuvontakokemusta, ja 
niiden neuvontatoiminnan on oltava 
luotettavaa niillä aloilla, joilla ne antavat 
neuvontaa. Tuensaajat on valittava 
ehdotuspyynnöillä. Valintamenettelyn on 
oltava puolueeton ja avoin sekä julkisille 
että yksityisille elimille.

Neuvontapalveluja antamaan valituilla 
viranomaisilla tai elimillä on oltava 
tarkoituksenmukaiset resurssit eli 
säännöllisesti koulutettavaa ja pätevää 
henkilöstöä sekä neuvontakokemusta, ja 
niiden neuvontatoiminnan on oltava 
luotettavaa niillä aloilla, joilla ne antavat 
neuvontaa. Tuensaajat on valittava 
ehdotuspyynnöillä. Valintamenettelyn on 
oltava puolueeton ja avoin sekä julkisille 
että yksityisille elimille samoin kuin 
maatalouden ammattialajärjestöille.

Or. es

Perustelu

Maatalouden ammattialajärjestöt ovat viljelijöiden ja karjankasvattajien sosiaalis-
taloudellisia edustajia, joiden olisi oltava mukana valitsemassa neuvontapalvelujen tarjoajia.

Tarkistus 708
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvontapalveluja antamaan valituilla 
viranomaisilla tai elimillä on oltava 
tarkoituksenmukaiset resurssit eli 
säännöllisesti koulutettavaa ja pätevää 
henkilöstöä sekä neuvontakokemusta, ja 
niiden neuvontatoiminnan on oltava 
luotettavaa niillä aloilla, joilla ne antavat 
neuvontaa. Tuensaajat on valittava 
ehdotuspyynnöillä. Valintamenettelyn on 
oltava puolueeton ja avoin sekä julkisille 
että yksityisille elimille.

Neuvontapalveluja antamaan valituilla 
viranomaisilla tai elimillä on oltava 
tarkoituksenmukaiset resurssit eli 
säännöllisesti koulutettavaa ja pätevää 
henkilöstöä sekä neuvontakokemusta,
niiden on oltava riippumattomia 
yksityisistä kaupallisista eduista ja niiden 
neuvontatoiminnan on oltava luotettavaa 
niillä aloilla, joilla ne antavat neuvontaa.
Tuensaajat on valittava ehdotuspyynnöillä.
Valintamenettelyn on oltava puolueeton ja 
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avoin sekä julkisille että yksityisille 
elimille.

Or. en

Tarkistus 709
Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvontapalveluja antamaan valituilla 
viranomaisilla tai elimillä on oltava 
tarkoituksenmukaiset resurssit eli 
säännöllisesti koulutettavaa ja pätevää 
henkilöstöä sekä neuvontakokemusta, ja 
niiden neuvontatoiminnan on oltava 
luotettavaa niillä aloilla, joilla ne antavat 
neuvontaa. Tuensaajat on valittava 
ehdotuspyynnöillä. Valintamenettelyn on 
oltava puolueeton ja avoin sekä julkisille 
että yksityisille elimille.

Neuvontapalveluja antamaan valituilla 
viranomaisilla tai elimillä on oltava 
tarkoituksenmukaiset resurssit eli 
säännöllisesti koulutettavaa ja pätevää 
henkilöstöä sekä neuvontakokemusta,
niiden on oltava riippumattomia suurista 
kaupallisista kansainvälisistä yrityksistä ja 
niiden neuvontatoiminnan on oltava 
luotettavaa niillä aloilla, joilla ne antavat 
neuvontaa. Tuensaajat on valittava 
ehdotuspyynnöillä. Valintamenettelyn on 
oltava puolueeton ja avoin sekä julkisille 
että yksityisille elimille.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää, että neuvontaelimet ovat riippumattomia kaupallisista eduista ja että 
niillä on pätevää maatalousalan ammattihenkilöstöä, joka voi varmistaa, että viljelijän 
riippuvuus ulkoisista panoksista vähentyy.

Tarkistus 710
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvontapalveluja antamaan valituilla Neuvontapalveluja antamaan valituilla 
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viranomaisilla tai elimillä on oltava 
tarkoituksenmukaiset resurssit eli 
säännöllisesti koulutettavaa ja pätevää 
henkilöstöä sekä neuvontakokemusta, ja 
niiden neuvontatoiminnan on oltava 
luotettavaa niillä aloilla, joilla ne antavat 
neuvontaa. Tuensaajat on valittava 
ehdotuspyynnöillä. Valintamenettelyn on 
oltava puolueeton ja avoin sekä julkisille 
että yksityisille elimille.

viranomaisilla tai elimillä on oltava 
tarkoituksenmukaiset resurssit eli 
säännöllisesti koulutettavaa ja pätevää 
henkilöstöä sekä neuvontakokemusta, ja 
niiden neuvontatoiminnan on oltava 
luotettavaa vähintään kaikilla asetuksen 
(EU) N:o HR/2012 12, 13 ja 14 artiklassa 
tarkoitetuilla yrityskonsultoinnin aloilla.
Tuensaajat on valittava ehdotuspyynnöillä.
Valintamenettelyn on oltava puolueeton ja 
avoin sekä julkisille että yksityisille 
elimille.

Or. it

Tarkistus 711
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöille annettavan neuvonnan on 
liityttävä ainakin yhteen maaseudun 
kehittämistä koskevaan unionin 
prioriteettiin, ja sen on katettava vähintään 
yksi seuraavista:

Viljelijöille annettavan neuvonnan on 
liityttävä ainakin kolmeen maaseudun 
kehittämistä koskevaan unionin 
prioriteettiin, ja sen on katettava vähintään 
yksi seuraavista:

Or. en

Tarkistus 712
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöille annettavan neuvonnan on 
liityttävä ainakin yhteen maaseudun 
kehittämistä koskevaan unionin 
prioriteettiin, ja sen on katettava vähintään 

Viljelijöille annettavan neuvonnan on 
liityttävä ainakin yhteen maaseudun 
kehittämistä koskevaan unionin 
prioriteettiin, ja sen on katettava kaikki 
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yksi seuraavista: seuraavat:

Or. en

Tarkistus 713
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöille annettavan neuvonnan on 
liityttävä ainakin yhteen maaseudun 
kehittämistä koskevaan unionin 
prioriteettiin, ja sen on katettava vähintään 
yksi seuraavista:

Viljelijöille annettavan neuvonnan on 
liityttävä ainakin yhteen maaseudun 
kehittämistä koskevaan unionin 
prioriteettiin, ja sen on katettava kaikki 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 714
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöille annettavan neuvonnan on 
liityttävä ainakin yhteen maaseudun 
kehittämistä koskevaan unionin 
prioriteettiin, ja sen on katettava vähintään 
yksi seuraavista:

Viljelijöille annettavan neuvonnan on 
liityttävä ainakin yhteen maaseudun 
kehittämistä koskevaan unionin 
prioriteettiin, ja sen on katettava seuraavat:

Or. en

Tarkistus 715
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Viljelijöille annettavan neuvonnan on 
liityttävä ainakin yhteen maaseudun 
kehittämistä koskevaan unionin 
prioriteettiin, ja sen on katettava vähintään 
yksi seuraavista:

Viljelijöille annettavan neuvonnan on 
liityttävä ainakin yhteen maaseudun 
kehittämistä koskevaan unionin 
prioriteettiin, ja sen on katettava ainaikin 
seuraavat:

Or. it

Tarkistus 716
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöille annettavan neuvonnan on 
liityttävä ainakin yhteen maaseudun 
kehittämistä koskevaan unionin 
prioriteettiin, ja sen on katettava vähintään
yksi seuraavista:

Viljelijöille ja muille maankäyttäjille
annettavan neuvonnan on liityttävä ainakin 
yhteen maaseudun kehittämistä koskevaan 
unionin prioriteettiin. Neuvonta voi kattaa
vähintään yhden seuraavista:

Or. en

Tarkistus 717
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Viljelijöille annettavan neuvonnan on 
liityttävä ainakin yhteen maaseudun 
kehittämistä koskevaan unionin 
prioriteettiin, ja sen on katettava 
vähintään yksi seuraavista:

Viljelijöille annettavan neuvonnan on 
liityttävä ainakin yhteen maaseudun 
kehittämistä koskevaan unionin 
prioriteettiin, ja se voi kattaa yhden
seuraavista:

Or. en
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Perustelu

On jätettävä jäsenvaltioiden päätettäväksi maaseudun kehitysohjelmissa, millaista neuvontaa 
tarvitaan maaseudun kehitystä koskevien unionin prioriteettien täyttämiseksi.

Tarkistus 718
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yksi tai useampi asetuksen (EU) N:o 
HR/2012 VI osaston I luvussa säädetty 
lakisääteinen hoitovaatimus ja/tai hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskeva 
toimenpidevaatimus;

(a) asetuksen (EU) N:o HR/2012
VI osaston I luvussa säädetyt sovellettavat 
lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset;

Or. en

Tarkistus 719
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yksi tai useampi asetuksen (EU) N:o 
HR/2012 VI osaston I luvussa säädetty 
lakisääteinen hoitovaatimus ja/tai hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskeva 
toimenpidevaatimus;

(a) asetuksen (EU) N:o HR/2012
VI osaston I luvussa säädetyt lakisääteiset 
hoitovaatimukset ja hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset;

Or. en

Tarkistus 720
Karin Kadenbach
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yksi tai useampi asetuksen (EU) N:o 
HR/2012 VI osaston I luvussa säädetty 
lakisääteinen hoitovaatimus ja/tai hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskeva 
toimenpidevaatimus;

(a) asetuksen (EU) N:o HR/2012
VI osaston I luvussa säädetyt lakisääteiset 
hoitovaatimukset ja hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset;

Or. en

Tarkistus 721
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yksi tai useampi asetuksen (EU) N:o 
HR/2012 VI osaston I luvussa säädetty 
lakisääteinen hoitovaatimus ja/tai hyvää 
maatalous- ja ympäristökuntoa koskeva 
toimenpidevaatimus;

(a) asetuksen (EU) N:o HR/2012
VI osaston I luvussa säädetyt lakisääteiset 
hoitovaatimukset ja hyvää maatalous- ja 
ympäristökuntoa koskevat 
toimenpidevaatimukset;

Or. en

Tarkistus 722
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tarvittaessa asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 III osaston 2 luvun mukaiset 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisat 
maatalouskäytännöt ja asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu maatalousmaan säilyttäminen;

(b) ensisijaisesti asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 III osaston 2 luvun mukaiset 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisat 
maatalouskäytännöt ja asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu maatalousmaan säilyttäminen;
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Or. en

Perustelu

Hiili-, ravinne- ja energiatehokkuutta koskevien "viherryttämistoimien" käyttäminen suorissa 
tuissa olisi kytkettävä siihen, että näitä toimia toteuttavilla viljelijöillä olisi etuuskohtelu 
neuvonnan ja investointien tukemisen yhteydessä, jotta voitaisiin luoda myönteinen itseään 
vahvistava kehityskulku, jota tarvitaan maatalouden resurssitehokkuuden parantamiseksi.

Tarkistus 723
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) asetuksen (EU) N:o HR/2012 liitteessä 
I säädetyt vaatimukset tai toimet, jotka 
liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien ja maaperän 
suojeluun, eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamiseen ja innovaatioihin;

(c) asetuksen (EU) N:o HR/2012 liitteessä 
I säädetyt vaatimukset tai toimet, jotka 
liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien ja maaperän 
suojeluun, eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamiseen ja innovaatioihin; lisäksi 
ravinteiden tehokkaan kierrätyksen sekä 
keinotekoisten aineiden muiden kuin 
kemiallisten vaihtoehtojen edistäminen;

Or. en

Tarkistus 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asetuksen (EU) N:o HR/2012 liitteessä I 
säädetyt vaatimukset tai toimet, jotka 
liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien ja maaperän 
suojeluun, eläin- ja kasvitaudeista

c) asetuksen (EU) N:o HR/2012 liitteessä I 
säädetyt vaatimukset tai toimet, jotka 
liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien ja maaperän 
suojeluun, eläin- ja kasvitautien 
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ilmoittamiseen ja innovaatioihin; ehkäisemiseen, torjumiseen ja 
hävittämisen sekä niistä ilmoittamiseen ja 
innovaatioihin;

Or. es

Tarkistus 725
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) asetuksen (EU) N:o HR/2012 liitteessä 
I säädetyt vaatimukset tai toimet, jotka 
liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien ja maaperän 
suojeluun, eläin- ja kasvitaudeista 
ilmoittamiseen ja innovaatioihin;

(c) asetuksen (EU) N:o HR/2012 liitteessä 
I säädetyt vaatimukset tai toimet, jotka 
liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, vesien ja maaperän 
suojeluun, keinotekoisten aineiden muihin 
kuin kemiallisiin vaihtoehtoihin, eläin- ja 
kasvitaudeista ilmoittamiseen ja 
innovaatioihin;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 726
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) maatilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehitys kaikkien maaseudun 
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kehittämisohjelmissa suositeltujen 
toimien mukaisesti, mukaan lukien 
maatilojen nykyaikaistaminen, 
kilpailukyvyn parantaminen, 
alakohtainen yhdentäminen, innovaatio 
ja markkinasuuntautuneisuus;

Or. it

Tarkistus 727
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jäsenvaltioiden määrittelemien 
pientilojen taloudellisen toiminnan 
kestävä kehittäminen, ainakin kun 
kyseessä ovat sellaiset tilat, jotka kuuluvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään; tai

(d) ainakin asetuksessa (EY) N:o 
834/2007 tarkoitetun luonnonmukaisen 
maatalouden sekä jäsenvaltioiden 
määrittelemien pientilojen, ainakin kun 
kyseessä ovat sellaiset tilat, jotka kuuluvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään, 
kestävä kehittäminen, 
ympäristötehokkuus ja taloudellinen 
toiminta; tai

Or. en

Tarkistus 728
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jäsenvaltioiden määrittelemien 
pientilojen taloudellisen toiminnan kestävä 
kehittäminen, ainakin kun kyseessä ovat 
sellaiset tilat, jotka kuuluvat asetuksen
(EU) N:o DP/2012 V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään; tai

(d) jäsenvaltioiden määrittelemien 
pientilojen taloudellisen toiminnan kestävä 
kehittäminen, ainakin kun kyseessä ovat 
sellaiset tilat, jotka kuuluvat asetuksen
(EU) N:o DP/2012 V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään, 
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kattaen erityisesti maatilojen muutokset ja 
taloudellisen toiminnan 
monipuolistamisen erityisesti matkailuun 
sekä metsämaan muodostamisen ja 
peltometsätalousjärjestelmien 
perustamisen; tai

Or. pl

Tarkistus 729
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jäsenvaltioiden määrittelemien 
pientilojen taloudellisen toiminnan kestävä 
kehittäminen, ainakin kun kyseessä ovat 
sellaiset tilat, jotka kuuluvat asetuksen
(EU) N:o DP/2012 V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään; tai

(d) jäsenvaltioiden määrittelemien 
pientilojen ja uusien tulokkaiden
taloudellisen toiminnan kestävä 
kehittäminen, ainakin kun kyseessä ovat 
sellaiset tilat, jotka kuuluvat asetuksen
(EU) N:o DP/2012 V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään; tai

Or. en

Tarkistus 730
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jäsenvaltioiden määrittelemien 
pientilojen taloudellisen toiminnan
kestävä kehittäminen, ainakin kun kyseessä 
ovat sellaiset tilat, jotka kuuluvat asetuksen
(EU) N:o DP/2012 V osastossa 
tarkoitettuun pienviljelijäjärjestelmään; or

(d) jäsenvaltioiden määrittelemien 
pientilojen ympäristövaikutukset, kestävä 
kehittäminen ja taloudellinen toiminta, 
ainakin kun kyseessä ovat sellaiset tilat, 
jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 V osastossa tarkoitettuun 
pienviljelijäjärjestelmään; or



AM\909362FI.doc 17/169 PE492.949v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Pienviljelijöitä olisi avustettava erityisesti maatilojen taloudellisen ja ympäristöllisen 
tuloksen ohjaamisessa.

Tarkistus 731
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) ainakin asetuksessa (EY) N:o 
834/2007 tarkoitetun luonnonmukaisen 
maatalouden kestävä kehittäminen ja 
taloudellinen toiminta;

Or. en

Tarkistus 732
Spyros Danellis

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) viljelijöiden käytätettävissä oleva 
tehokas riskinhallinta ja riskinhallinnan 
vaihtoehdot;

Or. en

Tarkistus 733
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) tarvittaessa unionin lainsäädäntöön
perustuvat työturvallisuusvaatimukset.

(e) tarvittaessa neuvonta ja tiedottaminen 
maatilojen turvallisuustoimien 
parantamisesta ja maatiloilla 
työskentelevien ja asuvien 
turvallisuudesta sekä unionin 
lainsäädäntöön perustuvista 
työturvallisuusvaatimuksista.

.

Or. en

Tarkistus 734
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) uusiutuvien energialähteiden 
kehittäminen tiloilla ja toimet 
energiatehokkuuden ja energiansäästön 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 735
Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) kotieläintuotannon One health 
-näkökohdat.

Or. en
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Perustelu

Tieto eläinten terveyden parantamisesta ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä, joita voidaan 
käytännössä toteuttaa maatiloilla, voivat vähentää lääkityksen tarvetta, alentaa kustannuksia 
ja myös vähentää kansanterveysriskejä.

Tarkistus 736
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) ainakin asetuksessa (EY) N:o 
834/2007 tarkoitetun luonnonmukaisen 
maatalouden kestävä kehittäminen ja 
taloudellinen toiminta;

Or. en

Perustelu

Luonnonmukainen maatalous ylittää perinteiset viljelykäytännöt ympäristövaikutusten ja 
ilmastonmuutoksen osalta.

Tarkistus 737
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) tietopalvelut, jotka tarjoavat tietoa 
vuokrattavana tai myytävänä olevasta 
maa-alasta, maanomistuksesta ja 
hinnoista;

Or. en
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Tarkistus 738
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e c) valmiuksia kehittävät erityistoimet, 
joilla tuetaan ja valmistellaan yhteistyötä 
nuorten viljelijöiden, uusien tulokkaiden 
ja yli 55-vuotiaiden viljelijöiden välillä;

Or. en

Tarkistus 739
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e d) erityiset neuvontapalvelut, joilla 
tuetaan paikallista jalostusta ja 
lähimarkkinointia, mukaan luettuina 
koulutus ja hyväksyttyjen 
hygieniavaatimusten ja elintarvikkeiden 
turvallisuutta koskevien vaatimusten 
täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 740
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – e e alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(e e) erityiset tiedotus- ja 
koulutuspalvelut, joilla tuetaan nuorten 
viljelijöiden ja uusien tulokkaiden 
mahdollisuuksia saada lainaa ja käyttää 
luottojärjestelyjä joko yksinään tai 
tuottajaryhminä.

Or. en

Tarkistus 741
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvonta voi myös kattaa muita maatilan
taloudelliseen tilanteeseen, 
maataloustuotantoon ja 
ympäristötehokkuuteen liittyviä seikkoja.

Neuvonta voi myös kattaa muita maa- tai 
metsätilan taloudelliseen tilanteeseen, 
maataloustuotantoon ja 
ympäristötehokkuuteen sekä kilpailukyvyn 
vahvistamiseen liittyviä seikkoja.

Or. de

Tarkistus 742
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvonta voi myös kattaa muita maatilan 
taloudelliseen tilanteeseen, 
maataloustuotantoon ja 
ympäristötehokkuuteen liittyviä seikkoja.

Neuvonta voi myös kattaa muita maatilan 
taloudelliseen tilanteeseen, 
maataloustuotantoon ja 
ympäristötehokkuuteen liittyviä seikkoja ja 
niihin vaikuttavia kysymyksiä, jotka 
liittyvät sellaisten aloitteiden edistämiseen 
ja kehittämiseen, joilla parannetaan 
maatalouselintarvikealan tuotteiden 
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laatua.

Or. es

Perustelu

Tarkistukset 11 ja 12. Jotta neuvonta olisi kattavaa, siihen olisi sisällyttävä kaikki strategiset 
alueet, joilla parannetaan kilpailukykyä. Yksi näistä alueista on varmasti tuotteiden 
mukauttaminen markkinoiden vaatimuksiin.

Tarkistus 743
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Pk-yrityksille annettavassa neuvonnassa 
voidaan käsitellä yrityksen taloudelliseen 
tilanteeseen ja ympäristötehokkuuteen 
liittyviä seikkoja.

6. Pk-yrityksille annettavassa maa- ja 
metsätalouteen liittyvässä neuvonnassa 
voidaan käsitellä yrityksen taloudelliseen 
tilanteeseen ja ympäristötehokkuuteen 
liittyviä seikkoja.

Or. de

Tarkistus 744
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Pk-yrityksille annettavassa neuvonnassa 
voidaan käsitellä yrityksen taloudelliseen 
tilanteeseen ja ympäristötehokkuuteen 
liittyviä seikkoja.

6. Pk-yrityksille annettavassa neuvonnassa 
voidaan käsitellä yrityksen taloudelliseen 
tilanteeseen ja ympäristötehokkuuteen 
liittyviä seikkoja ja niihin vaikuttavia 
kysymyksiä, jotka liittyvät 
maatalouselintarvikealan tuotteiden 
laadun parantamiseen.

Or. es
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Tarkistus 745
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Maatalouden tuotantoketjun 
loppupäähän sijoittuvien toiminta-
alueiden ja sosiaalialan taloudellisille 
toimijoille tarjottavassa neuvonnassa 
voidaan käsitellä kysymyksiä, jotka 
liittyvät maatalouden monipuolistamiseen 
ja sosiaalis-taloudellisten palvelujen 
tarjoamiseen.

Or. de

Tarkistus 746
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
voidaan sisällyttää osaksi laajempaa 
kokonaisuutta, joka koostuu yhdestä 
puiteasetuksesta ja yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja koskevista 
yhteisistä säännöistä (asetus (EU) N:o 
[CSF/2012]).

Or. pt

Tarkistus 747
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta



PE492.949v01-00 24/169 AM\909362FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat neuvontapalveluja 
antavien viranomaisten tai elinten 
pätevyyden vähimmäisvaatimusten 
täsmentämistä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 748
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
laatujärjestelmät

Maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja 
maatilojen laatujärjestelmät

Or. en

Perustelu

Kaikkien maatiloihin liittyvien käsitteiden, kuten hiilidioksidittoman tuotannon, kehittäminen 
sopii hyvin "vihreän kasvun" käsitteeseen.

Tarkistus 749
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
laatujärjestelmät

Maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja 
maatilojen laatujärjestelmät

Or. fr
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Tarkistus 750
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden liittymisen seuraaviin:

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden ja jalostajien tai niiden 
hallintoelinten osallistumisen seuraaviin:

Or. es

Perustelu

The definition of who receives the support should be changed so that the direct beneficiary of 
the measure is the managing body of the producers and processers in the quality programme 
(regulatory councils, consortiums and associations) and so that payment is not made to 
individual farmers, since the experienced acquired during the current programming period 
has shown this to be of slight benefit to farmers, while also making it more difficult to manage 
the provision of support. The developers of quality programmes in which farmers participate 
must also be eligible for support (see the case of ‘Ternera de los Pirineos’), since a large part 
of the cost of certification lies in certification of the processing methods and of the finished 
product.

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

Tarkistus 751
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden liittymisen seuraaviin:

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden osallistumisen
seuraaviin:

Or. es
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Tarkistus 752
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden liittymisen seuraaviin:

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden osallistumisen
seuraaviin:

Or. en

Tarkistus 753
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden liittymisen seuraaviin:

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden osallistumisen
seuraaviin:

Or. es

Tarkistus 754
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden liittymisen seuraaviin:

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden osallistumisen
seuraaviin:

Or. es
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Tarkistus 755
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden liittymisen seuraaviin:

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa yksittäisten viljelijöiden ja 
tuottajaryhmien tai YMJ-asetuksen 106 
artiklan mukaisesti tunnustettujen 
tuottajaorganisaatioiden liittymisen 
seuraaviin:

Or. en

Tarkistus 756
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden liittymisen seuraaviin:

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden ja tuottaja- ja 
toimialaorganisaatioiden liittymisen 
seuraaviin:

Or. de

Perustelu

Tuottajajärjestöjen ja maatalousosuuskuntien olisi myös hyödyttävä näistä toimenpiteistä ja 
ne olisi myös osallistuttava mukaan laatujärjestelmien kehittämiseen. Tämän lisäksi olisi 
katettava sertifiointijärjestelmien kollektiivisesta kehittämisestä aiheutuneet kustannukset.

Tarkistus 757
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden liittymisen seuraaviin:

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa yksittäisten viljelijöiden liittymisen
ja aikaisemman osallistumisen 
ohjelmakaudella 2007–2013, myös 
tuottajaryhmien ja 
maatalouselintarvikeyritysten kautta,
seuraaviin:

Or. it

Tarkistus 758
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
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden liittymisen seuraaviin:

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa, myös tuottajaryhmien liittojen ja 
maatalouselintarvikeyritysten kautta,
viljelijöiden liittymisen ja aikaisemman 
osallistumisen ohjelmakaudella 2007–
2013 seuraaviin:

Or. it

Tarkistus 759
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden liittymisen seuraaviin:

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa myös tuottajaryhmien ja 
maatalouselintarvikeyritysten kautta
viljelijöiden liittymisen seuraaviin:
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Or. it

Tarkistus 760
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden liittymisen seuraaviin:

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden, tuottajaryhmien ja 
pienten maatalouselintarvikeyritysten
liittymisen seuraaviin:

Or. fr

Tarkistus 761
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden liittymisen seuraaviin:

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa myös tuottajaryhmien ja 
maatalous- ja 
maatalouselintarvikeyritysten kautta
viljelijöiden liittymisen seuraaviin:

Or. it

Tarkistus 762
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
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kattaa viljelijöiden liittymisen seuraaviin: kattaa viljelijöiden tai 
tuottajaorganisaatioiden liittymisen 
seuraaviin:

Or. pt

Tarkistus 763
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden liittymisen seuraaviin:

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden ja elintarvikkeiden
jalostajien liittymisen seuraaviin:

Or. en

Tarkistus 764
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijöiden liittymisen seuraaviin:

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa viljelijät, jotka ovat laajentaneet 
toimintaansa – jotka kiinteän 
viisivuotiskauden jälkeen ovat 
laajentaneet toimintansa laajuutta ja 
alkaneet tuottamaan uudentyyppisiä 
tuotteita – ja viljelijöiden liittymisen 
seuraaviin:

Or. lt

Tarkistus 765
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin lainsäädännöllä käyttöön otetut 
maataloustuotteiden, puuvillan tai 
elintarvikkeiden laatujärjestelmät;

a) unionin lainsäädännöllä käyttöön otetut 
maataloustuotteiden, puuvillan tai 
elintarvikkeiden laatujärjestelmät, mukaan 
luettuina järjestelmät, jotka ovat 
hyväksyttävinä;

Or. es

Perustelu

Laatujärjestelmille annettavan tuen olisi oltava avoin viljelijöille, jotka jo osallistuvat 
johonkin ohjelmaan eikä pelkästään viiden ensimmäisen vuoden aikana.

Tarkistus 766
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin lainsäädännöllä käyttöön otetut 
maataloustuotteiden, puuvillan tai 
elintarvikkeiden laatujärjestelmät;

(a) unionin lainsäädännöllä käyttöön otetut 
maataloustuotteiden, puuvillan, suolan tai 
elintarvikkeiden laatujärjestelmät;

Or. fr

Tarkistus 767
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Tuen olisi katettava myös 
kustannukset, joita aiheutuu 
luonnonmukaista ja luonnonarvoltaan 
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merkittävää viljelyä edistäviin 
laatujärjestelmiin kuuluvia tuotteita 
koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista.

Or. en

Tarkistus 768
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) jäsenvaltioiden hyväksymät 
maataloustuotteiden, puuvillan tai 
elintarvikkeiden laatujärjestelmät, jotka 
täyttävät seuraavat perusteet:

(b) jäsenvaltioiden hyväksymät 
maataloustuotteiden, puuvillan, suolan tai 
elintarvikkeiden laatujärjestelmät, jotka 
täyttävät seuraavat perusteet:

Or. fr

Tarkistus 769
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tällaisissa järjestelmissä valmistettavien 
lopputuotteiden erityisyys johtuu selkeistä 
velvoitteista, joiden avulla voidaan taata

i) tällaisissa järjestelmissä valmistettavien 
lopputuotteiden erityisyys johtuu selkeistä 
velvoitteista, joiden avulla voidaan taata

– tuotteen erityiset ominaisuudet, tai – tuotteen erityiset ominaisuudet, tai
– erityiset viljely- tai tuotantomenetelmät, 
tai

– erityiset viljely- tai tuotantomenetelmät
sekä luonnonmukainen maatalous, tai

– kansanterveyden, eläinten tai kasvien 
terveyden, eläinten hyvinvoinnin tai 
ympäristönsuojelun kannalta huomattavasti 
laadukkaampi lopputuote kuin mitä 
kaupallista hyödykettä koskevissa 
standardeissa vaaditaan;

– kansanterveyden, eläinten tai kasvien 
terveyden, eläinten hyvinvoinnin tai 
ympäristönsuojelun kannalta mutta 
samalla myös luonnonvarojen kestävän 
käytön, hiilidioksidipäästöjen 
vähennyksen ja GMO-vapauden ansiosta
huomattavasti laadukkaampi lopputuote 
kuin mitä kaupallista hyödykettä 
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koskevissa standardeissa vaaditaan;

Or. en

Tarkistus 770
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lyhyet ja paikalliset elintarvikkeiden 
toimitusketjut;

Or. en

Tarkistus 771
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelmä on avoin kaikille tuottajille; ii) järjestelmä on avoin kaikille tuottajille
ja tuottajaorganisaatioille;

Or. de

Tarkistus 772
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) järjestelmä on avoin kaikille tuottajille; ii) järjestelmä on avoin kaikille tuottajille
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ja jalostajille;

Or. es

Perustelu

On varmistettava, että kaikki laatuohjelmat voivat saada rahoitusta heti, kun ne on 
rekisteröity arviointia varten. Nykyisellä ohjelmakaudella tämä on ollut mahdollista 
ainoastaan eräissä maaseudun kehittämistä koskevissa ohjelmissa. 

Tarkistus 773
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) maataloustuotteiden vapaaehtoiset 
sertifiointiohjelmat, joiden jäsenvaltiot 
ovat tunnustaneet olevan 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
vapaaehtoisia sertifiointiohjelmia 
koskevia parhaista käytäntöjä koskevien 
EU:n suuntaviivojen mukaisia.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Asetuksen 17 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset maataloustuotteiden vapaaehtoiset 
sertifiointiohjelmat olisi kumottava.

Tarkistus 774
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) maataloustuotteiden vapaaehtoiset 
sertifiointiohjelmat, joiden jäsenvaltiot 
ovat tunnustaneet olevan 

Poistetaan.
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maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
vapaaehtoisia sertifiointiohjelmia 
koskevia parhaista käytäntöjä koskevien 
EU:n suuntaviivojen mukaisia.

Or. es

Tarkistus 775
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) maataloustuotteiden vapaaehtoiset 
sertifiointiohjelmat, joiden jäsenvaltiot 
ovat tunnustaneet olevan 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
vapaaehtoisia sertifiointiohjelmia 
koskevia parhaista käytäntöjä koskevien 
EU:n suuntaviivojen mukaisia.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 776
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) maataloustuotteiden vapaaehtoiset 
sertifiointiohjelmat, joiden jäsenvaltiot 
ovat tunnustaneet olevan 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
vapaaehtoisia sertifiointiohjelmia koskevia 
parhaista käytäntöjä koskevien EU:n 
suuntaviivojen mukaisia.

(c) maataloustuotteiden ja maatilojen
vapaaehtoiset sertifiointiohjelmat, joiden 
jäsenvaltiot ovat tunnustaneet olevan 
maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja 
maatilojen vapaaehtoisia 
sertifiointiohjelmia koskevia parhaita
käytäntöjä koskevien EU:n suuntaviivojen 
mukaisia.

Or. fr
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Tarkistus 777
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) maataloustuotteiden vapaaehtoiset 
sertifiointiohjelmat, joiden jäsenvaltiot 
ovat tunnustaneet olevan 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
vapaaehtoisia sertifiointiohjelmia koskevia
parhaista käytäntöjä koskevien EU:n 
suuntaviivojen mukaisia.

(c) maataloustuotteiden ja maatilojen
vapaaehtoiset sertifiointiohjelmat, joiden 
jäsenvaltiot ovat tunnustaneet olevan 
maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja 
maatilojen vapaaehtoisia 
sertifiointiohjelmia koskevia parhaita
käytäntöjä koskevien EU:n suuntaviivojen 
mukaisia.

Or. en

Perustelu

Tarkistus noudattaa 17 artiklan otsikkoon tehtävää tarkistusta (edellä).

Tarkistus 778
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) maataloustuotteiden vapaaehtoiset 
sertifiointiohjelmat, joiden jäsenvaltiot 
ovat tunnustaneet olevan 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
vapaaehtoisia sertifiointiohjelmia koskevia 
parhaista käytäntöjä koskevien EU:n 
suuntaviivojen mukaisia.

(c) maataloustuotteiden ja maatilojen
vapaaehtoiset sertifiointiohjelmat, joiden 
jäsenvaltiot ovat tunnustaneet olevan 
maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja 
maatilojen vapaaehtoisia 
sertifiointiohjelmia koskevia parhaita
käytäntöjä koskevien EU:n suuntaviivojen 
mukaisia.

Or. fr
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Tarkistus 779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) monien alueellisten toimijoiden 
laatimat alueelliset yleiset 
tavaramerkkiohjelmat, joita 
maataloustuotteisiin ja tiettyihin 
palveluihin sovelletaan velvoittavien 
eritelmien mukaisesti ja joiden 
noudattamista viranomaiset valvovat. 

Or. fr

Tarkistus 780
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tukea voidaan käyttää myös 
kattamaan 1 kohdan a ja b alakohdassa 
kuvattuihin laatujärjestelmiin liittyviä 
tuotteita koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista aiheutuvat 
kustannukset.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuki 
myönnetään vuotuisena 
kannustinpalkkiona, joka määritellään 
tuettuihin järjestelmiin osallistumisesta 
aiheutuvien kiinteiden kustannusten 
mukaan, ja sitä voidaan myöntää 
enintään viiden vuoden ajan.
Ilmaisulla ’kiinteät kustannukset’ 
tarkoitetaan tuettuun laatuohjelmaan 
liittymisestä aiheutuvia kustannuksia ja 
tällaiseen ohjelmaan osallistumisesta 
maksettavaa vuosimaksua, tarvittaessa 
mukaan luettuina kustannukset sen 
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varmistamisesta, että tuottaja noudattaa 
järjestelmän eritelmiä.
Tuen enimmäismäärä vahvistetaan 
liitteessä 1.
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 1 
kohdan a alakohdan soveltamisalaan 
kuuluvia erityisiä unionin 
laatujärjestelmiä.

Or. es

Perustelu

Tällä tuella on kannustettava uusia tuottajia liittymään kyseisiin ohjelmiin. Lisäksi sillä on 
varmistettava, että jo osallistuvat tuottajat jatkavat ohjelmissa. Menekinedistämis- ja 
tiedottamistoimet, jotka on kuvattu aiemmassa maaseuturahastossa, ovat auttaneet tuotteen 
laadun mainostamisessa kuluttajille ja antaneet suoraa etua osallistuville tuottajille.

Tarkistus 781
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Myös tuottajaorganisaatioiden ja 
muiden maatalousalan järjestöjen, jotka 
laativat keskitettyjä sertifiointiohjelmia, 
joissa noudatetaan maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden vapaaehtoisiin 
sertifiointiohjelmiin sovellettavia parhaita 
käytäntöjä koskevia unionin 
suuntaviivoja, on voitava saada tässä 
artiklassa tarkoitettua tukea 
kustannuksiin, jotka aiheutuvat 
seuraavista:
– neuvonta ja tuki tuottajien aloitteiden 
kehittämiseen;
– järjestelmän ohjaamista koskeva 
hallinnollinen tuki;
– ulkoisten tarkastusten suorittaminen 
jatkuvien parannusten varmistamiseksi.
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Or. es

Tarkistus 782
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tuki voi kattaa myös 1 kohdassa 
tarkoitettuihin laatujärjestelmiin kuuluvia 
tuotteita koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista aiheutuvat 
kustannukset.

Or. pt

Tarkistus 783
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Myös tuottajaorganisaatiot ja 
osuuskunnat, jotka laativat keskitettyjä 
sertifiointiohjelmia, joissa noudatetaan 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
vapaaehtoisiin sertifiointiohjelmiin 
sovellettavia parhaita käytäntöjä koskevia 
unionin suuntaviivoja, voivat saada 
tällaista tukea kustannuksiin, jotka 
aiheutuvat seuraavista:
– neuvonta ja tuki tuottajien uusien 
aloitteiden kehittämiseen;
– järjestelmän ohjaamista koskeva 
hallinnollinen tuki;
– jatkuvia parannuksia ja laatua 
koskevien ulkoisten tarkastusten 
suorittaminen.
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– järjestelmän sertifiointi.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään edistämään tuottajaorganisaatioiden ja osuuskuntien valmiuksia 
laatujärjestelmien toteuttamisen käynnistämisessä käyttäen hyväksi niiden tähän 
tarkoitukseen sopivaa rakennetta. Osuuskunnan kollektiivinen lähestymistapa 
laatujärjestelmiin auttaa valvonnassa ja tarjoaa mahdollisuuden monien tuottajien 
seurantaan.

Tarkistus 784
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tuki voi kattaa myös 1 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettuihin 
laatujärjestelmiin kuuluvia tuotteita 
koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista aiheutuvat 
kustannukset.

Or. es

Perustelu

Tiedotus- ja menekinedistämistoimet, jotka kuuluivat jo edellisestä maaseuturahastosta 
tuettaviin toimiin, ovat tärkeässä asemassa laatuohjelmissa, sillä ne auttavat levittämään 
tietoa laadusta kuluttajille ja ovat siten hyödyksi osallistuville tuottajille.

Tarkistus 785
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
voidaan käyttää tuottajille aiheutuneiden 



AM\909362FI.doc 41/169 PE492.949v01-00

FI

sellaisten kustannusten tai 
tulonmenetysten korvaamiseen, jotka 
johtuvat ympäristösuojelua, 
kansanterveyttä, eläinten tai kasvien 
terveyttä, eläinten hyvinvointia ja 
työturvallisuutta kokevien vaatimusten 
soveltamisesta. Näiden vaatimusten on 
oltava sellaisia kansallisen lainsäädännön 
vaatimuksia, joilla sovelletaan rajoja tai 
rajoituksia asettavia yhteisön 
lainsäädäntöä ja jotka vaikuttavat 
maatilan vakiokustannuksiin ja koskevat 
huomattavaa määrää tuottajia.
Tuki maksetaan vuosittaisena, arvoltaan 
alenevana kertasuorituksena viiden 
vuoden ajan alkaen siitä, kun normi tulee 
voimaan tämän asetuksen mukaisesti. 
Tuen enimmäismäärä vahvistetaan 
liitteessä 1.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään palauttamaan asetuksen 1968/2005 31 artiklassa säädetyt korvaukset, 
jotta voidaan varmistaa järjestelmän kestävyys ja maatilojen kilpailuasema.

Tarkistus 786
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan.

Tuki on myönnettävä

(a) vuotuisena kannustinpalkkiona, jonka 
taso määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
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kustannusten mukaan. Tätä kohtaa 
sovellettaessa ilmaisu ’kiinteät 
kustannukset’ tarkoittaa tuettuun 
laatuohjelmaan liittymisestä aiheutuvia 
kustannuksia ja tällaiseen ohjelmaan 
osallistumisesta maksettavaa 
vuosimaksua, tarvittaessa järjestelmän 
eritelmän noudattamiseen liittyvät 
valvontakustannukset mukaan luettuina.
(b) Tuki kattaa kattaa tämän artiklan 1 
kohdassa mainittuja tuotteita koskevat 
tiedotus- ja 
menekinedistämistoimenpiteet.

Or. es

Tarkistus 787
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan.

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan.

Or. es

Tarkistus 788
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
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osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan.

osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään seitsemän vuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 789
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan.

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään seitsemän vuoden ajan.

Or. pt

Tarkistus 790
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan.

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan. Tuki 
on maksettava vuosittain menotositteita 
vastaan, mutta tuottajan on tehtävä vain 
yksi hakemus viiden vuoden jaksosta.

Or. fr



PE492.949v01-00 44/169 AM\909362FI.doc

FI

Tarkistus 791
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan.

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan. Tuki 
on maksettava vuosittain menotositteita 
vastaan, mutta tuottajan on tehtävä vain 
yksi hakemus viiden vuoden jaksosta.

Or. fr

Tarkistus 792
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan.

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan.
Palkkio on suoritettava vuosittain 
tarvittavia asiakirjoja vastaan. Tuottajan 
on kuitenkin tehtävä vain yksi hakemus, 
joka kattaa viiden vuoden jakson.

Or. it

Tarkistus 793
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuki on myönnettävä vuotuisena
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan.

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan.
Palkkiot myönnetään vuosittain 
asianmukaisten asiakirjojen esittämistä 
vastaan, mutta edunsaajan hakemus on 
voimassa useita vuosia.

Or. en

Tarkistus 794
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan.

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan.
Palkkio suoritetaan vuosittain tarvittavia 
asiakirjoja vastaan. Tuottajan on 
kuitenkin tehtävä vain yksi hakemus, joka 
kattaa viiden vuoden jakson.

Or. it

Tarkistus 795
Giovanni La Via
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan.

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan.
Palkkiot suoritetaan vuosittain tarvittavia 
asiakirjoja vastaan. Tuottajan on 
kuitenkin tehtävä vain yksi hakemus, joka 
kattaa viiden vuoden jakson.

Or. it

Tarkistus 796
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan.

Tuki on myönnettävä vuotuisena 
kannustinpalkkiona, jonka taso 
määritellään tuettuihin järjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvien kiinteiden 
kustannusten mukaan, ja sitä voidaan 
myöntää enintään viiden vuoden ajan. 
Viljelijöiden, jotka ovat laajentaneet 
toimintaansa – jotka kiinteän 
viisivuotiskauden jälkeen ovat 
laajentaneet toimintansa laajuutta ja 
alkaneet tuottamaan uudentyyppisiä 
tuotteita – olisi kuitenkin oltava kelpoisia 
saamaan lisätukea.

Or. lt

Tarkistus 797
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tukea myönnetään tuottajille ja 
organisaatioille, jotka ensimmäistä kertaa 
anovat mahdollisuutta osallistua tässä 
artiklassa tarkoitettuihin 
laatujärjestelmiin, jotta voidaan auttaa 
heitä tekemään alustavia teknisiä 
selvityksiä (tuotteiden kuvaus, eritelmien 
laatiminen, jne.), markkinatutkimuksia 
(markkinoille saattaminen, tuotteen 
sijoittaminen, asiakaskartoitus, jne.) ja 
suorittamaan oikeudellisia menettelyjä 
(laatumerkintää hallinnoivien yhdistysten 
luominen, jne.).

Or. fr

Tarkistus 798
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa sovellettaessa ilmaisu ’kiinteät 
kustannukset’ tarkoittaa tuettuun 
laatuohjelmaan liittymisestä aiheutuvia 
kustannuksia ja tällaiseen ohjelmaan 
osallistumisesta maksettavaa vuosimaksua, 
tarvittaessa järjestelmän eritelmän 
noudattamiseen liittyvät 
valvontakustannukset mukaan luettuina.

Tätä kohtaa sovellettaessa ilmaisu ’kiinteät 
kustannukset’ tarkoittaa tuettuun 
laatuohjelmaan liittymisestä aiheutuvia 
kustannuksia ja tällaiseen ohjelmaan 
osallistumisesta maksettavaa vuosimaksua, 
tarvittaessa järjestelmän eritelmän 
noudattamiseen liittyvät 
valvontakustannukset mukaan luettuina. 
Laatumerkinnän tunnustamista koskevan 
hakemuksen esittäneistä tuottajaryhmien 
liitoista aiheutuneet 
tarkastuskustannukset ovat tukikelpoisia 
siirtymäkauden alkamisen jälkeen; tämä 
edellyttää, että jäsenvaltio toimittaa 
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asiakirjat komissiolle.

Or. it

Tarkistus 799
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa sovellettaessa ilmaisu ’kiinteät 
kustannukset’ tarkoittaa tuettuun 
laatuohjelmaan liittymisestä aiheutuvia 
kustannuksia ja tällaiseen ohjelmaan 
osallistumisesta maksettavaa vuosimaksua, 
tarvittaessa järjestelmän eritelmän 
noudattamiseen liittyvät 
valvontakustannukset mukaan luettuina.

Tätä kohtaa sovellettaessa ilmaisu ’kiinteät 
kustannukset’ tarkoittaa tuettuun 
laatuohjelmaan liittymisestä aiheutuvia 
kustannuksia ja tällaiseen ohjelmaan 
osallistumisesta maksettavaa vuosimaksua, 
tarvittaessa järjestelmän eritelmän 
noudattamiseen liittyvät 
valvontakustannukset mukaan luettuina. 
Laatumerkinnän tunnustamista koskevan 
hakemuksen esittäneistä uusista 
tuottajaryhmistä aiheutuneet 
tarkastuskustannukset ovat tukikelpoisia 
siirtymäkauden alkamisen jälkeen; tämä 
edellyttää, että jäsenvaltio toimittaa 
asiakirjat komissiolle.

Or. it

Tarkistus 800
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tukea voidaan myöntää 1 kohdassa 
tarkoitettuihin laadukkaita 
maataloustuotteita ja elintarvikkeita 
koskeviin tiedotus- ja 
menekinedistämistoimiin. jota eivät vielä 
saa menekinedistämistukea. Tuensaajina 
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voivat olla monenlaisia organisaatioita, 
joihin kuuluu tai jotka edustavat 
maatalouden tai elintarvikkeiden 
laatuohjelmiin aktiivisesti osallistuvia 
toimijoita. Ammattialajärjestöt, ja/tai 
ammattialojen väliset järjestöt, jotka 
edustavat yhtä tai useampaa tuotetta ja/tai 
alaa, ovat tukikelpoisia, samoin kuin 
laadukkaiden maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden menekkiä edistävät 
alueelliset liitot.
Yhteisiä toimia voivat toteuttaa useat 
tuottajien liitot riippumatta siitä, ovatko 
ne yhdistyneet yhdeksi liitoksi tai 
edustaako niitä ammattialan ja/tai 
ammattialojen välinen organisaatio tai 
alueellinen menekinedistämisliitto. Siinä 
tapauksessa tuotteiden alueellinen 
alkuperä voidaan ilmoittaa, mutta tämä 
ilmoitus ei saa olla näkyvämpi kuin 
tuotetta kuvaava pääasiallinen viesti.

Or. fr

Tarkistus 801
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tuen on oltava saatavana ryhmille, 
jotka tekevät laatuohjelmiin osallistumista 
koskevia uusia hakemuksia (17 artiklan 
1 kohdan a ja b alakohta), jotta kyseisiä 
ryhmiä voidaan auttaa tekemään 
valmiiksi alustavat tekniset selvitykset 
(tuotteen kuvaus, eritelmien laatiminen), 
markkinatutkimukset (markkinoille 
saattaminen, tuotteen sijoittaminen, 
asiakaskartoitukset) ja oikeudelliset 
selvitykset (laatumerkintää hallinnoivien 
yhdistysten luominen). Tämä tuki on 
saatavana viisi vuotta sen jälkeen, kun 
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laatumerkinnän tunnustamista koskeva 
virallinen hakemus on esitetty 
jäsenvaltiossa.

Or. it

Tarkistus 802
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tuki voi kattaa myös menot, jotka 
liittyvät apuun, jota tarvitaan 1 kohdan a, 
b ja c alakohdassa tarkoitettuihin 
laatujärjestelmiin osallistumiseen sekä 
tiedotus- ja menekinedistämistoimiin, 
jotka koskevat näiden ohjelmien kohteena
olevia tuotteita. 

Or. ro

Tarkistus 803
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuen enimmäismäärä vahvistetaan 
liitteessä I.

3. Tuen enimmäismäärät vahvistetaan 
liitteessä I.

Or. es

Tarkistus 804
Liam Aylward, Marian Harkin
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tiedot järjestelmästä ja tuen hakemisesta 
asetetaan helposti saataville ja menettely 
hoidetaan nopeasti ja avoimesti ilman 
tarpeettomia hallinnollisia ehtoja ja 
rajoituksia.

Or. en

Tarkistus 805
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Laatua koskevat toimenpiteet

Toimenpiteet, joilla pyritään 
parantamaan tuotannon ja tuotteiden 
laatua:
1. autetaan viljelijöitä mukautumaan 
yhteisön lainsäädännössä vahvistettuihin 
korkeisiin vaatimuksiin,
2. viljelijöitä kannustetaan osallistumaan 
elintarvikkeiden laatua koskeviin 
ohjelmiin,
3. tuetaan tuottajaryhmien tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia elintarvikkeiden 
laatua koskevien ohjelmien piiriin 
kuuluvien tuotteiden osalta.

Or. fr

Tarkistus 806
Salvatore Caronna
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Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Tukea on oltava saatavana laatuohjelmiin 
sisällytettyjä tuotteita koskeviin tiedotus-
ja menekinedistämistoimiin.
Kaikkia organisaatioita, jotka kattavat tai 
edustavat maatalous- tai 
maatalouselintarviketuotteiden 
laatuohjelmissa aktiivisesti mukana olevia 
tuottajia, riippumatta organisaation 
oikeudellisesta muodosta, voidaan pitää 
edunsaajina. Tukea voivat saada 
toimialakohtaiset tai toimialojen väliset 
organisaatiot, jotka edustavat yhtä tai 
useampaa tuotetta ja/tai alaa, sekä 
laadukkaita elintarvikkeita ja 
maataloustuotteita edistävät alueelliset 
liitot. 
Menekinedistämistoimiin sisältyvät 
erityisesti osallistuminen messuille ja 
näyttelyihin ja/tai messujen ja näyttelyjen 
taikka niihin verrattavien PR-toimien 
järjestäminen, kuten menekinedistäminen 
tiedotusvälineiden kautta tai 
myyntipaikoilla.
Pääasiallisessa viestissä olisi korostettava 
kyseisten tuotteiden erityislaatua ja etuja, 
erityisesti niiden laatua, erityisten 
valmistusmenetelmien käyttöä, eläinten 
hyvinvointia ja ympäristönsuojelua 
koskevia korkeita normeja, jotka ovat 
oleellisia kyseisen tuotteen 
laatumerkinnässä.
Eri tuottajaryhmät voivat toteuttaa 
yhteisiä toimia riippumatta 
jäsenyydestään liitossa. Niitä voivat 
edustaa myös alakohtaiset ja/tai alojen 
väliset organisaatiot tai alueellinen 
menekinedistämiselin. Jälkimmäisessä 
tapauksessa tuotteiden alueellinen 
alkuperä voidaan ilmoittaa edellyttäen, 
että se ei ole näkyvämpi kuin 
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pääasiallinen viesti.
On noudatettava erityistä menettelyä, jolla 
varmistetaan, että maaseudun 
kehittämistukea saavat toimet eivät saa 
tukea myös maataloustuotteita koskevista 
tiedotus- ja menekinedistämistoimista 
sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
3/2008 nojalla.

Or. it

Tarkistus 807
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
1. Tämän asetuksen 20 artiklan 
c alakohdan i alakohdan mukaisella 
tuella viljelijöille korvataan 
tulonmenetyksistä aiheutuneita tiettyjä 
kustannuksia, jotka johtuvat 
ympäristönsuojelua, kansanterveyttä, 
eläinten hyvinvointia ja työturvallisuutta 
koskevien normien soveltamisesta. Näiden 
normien on oltava EU:n oikeuden 
soveltamiseksi annetussa kansallisessa 
lainsäädännössä hiljattain 
käyttöönotettuja ja sisällettävä 
maatalouskäytäntöjä koskevia uusia 
velvoitteita tai vaatimuksia, jotka 
vaikuttavat huomattavasti 
toimintakustannuksiin ja koskevat 
merkittävää viljelijäjoukkoa.
2. Tuki maksetaan vuosittain 
yhdenmukaisina, väliaikaisina ja 
alenevina maksuina enintään viiden 
vuoden ajan päivämäärästä, jolloin 
määräyksestä tulee pakollinen EU:n 
laissa. Tuki ei voi ylittää liitteessä 
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vahvistettua enimmäismäärää.

Or. it

Tarkistus 808
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
1. Tämän asetuksen 20 artiklan 
c alakohdan i alakohdan mukaista tukea 
käytetään osittain korvaamaan 
tulonmenetyksistä aiheutuneet 
kustannukset, jotka johtuvat 
ympäristönsuojelua, kansanterveyttä, 
eläinten hyvinvointia ja työturvallisuutta 
koskevien normien soveltamisesta. Näiden 
vaatimusten on oltava yhteisön oikeuden 
soveltamiseksi annetussa kansallisessa 
lainsäädännössä käyttöönotettuja ja 
sisällettävä maatalouskäytäntöä koskevia 
uusia velvoitteita tai rajoituksia, jotka 
vaikuttavat huomattavasti maatilan 
tavanomaisiin toimintakustannuksiin ja 
koskevat merkittävää viljelijäjoukkoa.
2. Tuki maksetaan kiinteänä vuotuisena, 
tilapäisenä ja alenevana tukena enintään 
viiden vuoden ajan alkaen päivämäärästä, 
jolloin normista tulee pakollinen EU:n 
laissa. Tuki ei voi ylittää liitteessä 
vahvistettua enimmäismäärää.

Or. pt

Tarkistus 809
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Investoinnit fyysiseen omaisuuteen Investointi fyysiseen omaisuuteen
kestävän, terveyttä edistävän sekä 
ilmaston ja eläinten hyvinvoinnin 
kannalta myönteisen tuotannon 
varmistamiseksi

Or. en

Tarkistus 810
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki
kattaa aineelliset ja/tai aineettomat 
investoinnit, jotka

1. Tuki kohdistuu aineellisiin ja/tai
aineettomiin investointeihin, jotka
koskevat seuraavia toimenpiteitä:

Or. en

Tarkistus 811
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta;

(a) koskevat maatalouden kehittämiseen 
ja mukauttamiseen liittyvää 
ympäristöystävällistä infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina, 
5 artiklassa määriteltyjen prioriteettien 4 
ja 5 mukaisesti; tai

Or. en
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Tarkistus 812
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta;

(a) parantavat merkittävästi 
maataloustoimintaa, kun arvioidaan 
kestävyyttä, terveyshyötyjä sekä ilmaston 
ja eläimet huomioon ottavaa tuotantoa;

Or. en

Tarkistus 813
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta;

(a) parantavat 29 artiklassa tarkoitettua
maatilan tuotantojärjestelmien 
taloudellista ja ympäristöllistä
kokonaistehokkuutta, maatilan 
resurssitehokkuus ja 
kasvihuonekaasutase mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 814
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantavat maatilan (a) parantavat maatilan 
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kokonaistehokkuutta; kokonaistehokkuutta ja auttavat 
merkittävästi vähentämään ilmastoa 
vahingoittavia päästöjä ja/tai 
parantamaan eläinten hyvinvointia 
koskevia vaatimuksia ja/tai luomaan 
työpaikkoja;

Or. de

Tarkistus 815
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta;

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta ja/tai edistävät 
maaseudun kehittämistä koskevia unionin 
prioriteetteja, jotka on lueteltu 
5 artiklassa ja erityisesti sen 1 kohdan 
b alakohdassa ja 5 kohdan c alakohdassa;

Or. en

Tarkistus 816
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta;

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta ja/tai edistävät 
maaseudun kehittämistä koskevia unionin 
prioriteetteja, jotka on lueteltu 
5 artiklassa;

Or. en
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Perustelu

Enlarge the scope of the provision. Innovation is underpinned by investments made in new or 
not fully developed technologies which have to be certified and approved, e.g. new 
technologies on mitigating climate changes. Such investments can be very risky. However, in 
order to ensure that investments are made to tackle the new societal challenges, support rates 
should be increased if the investments are carried out in relation to activities of maturing the 
market, e.g. testing, certification and documentation of products and technologies. To this 
effect, there is also a need for a one-window approach for Commission approval of support 
pursuant to the provisions for rural development support and state aid rules when it comes to 
supporting innovation, development and investments made with regard to the production of 
products not covered by Annex I to the Treaty.

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

Tarkistus 817
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta;

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta talouden, ympäristön 
ja sosiaalisen ulottuvuuden kannalta;

Or. de

Tarkistus 818
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta;

(a) parantavat maatilan taloudellista, 
ympäristöllistä ja/tai sosiaalista
kokonaistehokkuutta;

Or. fr
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Tarkistus 819
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta;

(a) parantavat maatilan ympäristöllistä ja 
taloudellista kokonaistehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 820
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta;

(a) parantavat maatilan, näiden 
osuuskuntien ja asetuksen (EU) 
N:o (YMJ/2012) 106 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden
kokonaistehokkuutta;

Or. pt

Tarkistus 821
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta;

(a) parantavat maatilan sekä osuuskuntien 
ja asetuksen (EU) N:o (YMJ/2012) 
106 artiklan nojalla hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden
kokonaistehokkuutta;

Or. en
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Tarkistus 822
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta;

(a) parantavat maatilan tai asetuksen (EU) 
N:o […] [YMJ-asetus] 106 artiklan 
nojalla hyväksyttyjen 
tuottajaorganisaatioiden
kokonaistehokkuutta;

Or. fr

Tarkistus 823
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta;

(a) maatilan kokonaistehokkuutta
parantavat investoinnit;

Or. en

Tarkistus 824
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) parantavat biouhkien ehkäisemistä 
maatilalla, eläinten hyvinvoinnin 
parannukset mukaan luettuina;
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Or. en

Tarkistus 825
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) noudattavat kyseisiin investointeihin 
sovellettavia yhteisön vaatimuksia;

Or. es

Tarkistus 826
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Artur Zasada, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) koskevat perussopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden tai puuvillan 
jalostusta, kaupan pitämistä ja/tai 
kehittämistä. Tuotantoprosessista saatu 
tuotos voi olla tuote, joka ei kuulu
mainittuun liitteeseen;

(b) koskevat perussopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden tai puuvillan 
jalostusta, kaupan pitämistä ja/tai 
kehittämistä. Tuotantoprosessista saadun 
tuotoksen olisi oltava tuote, joka kuuluu
mainittuun liitteeseen, tai biopolttoainetta 
tai bioenergiaa;

Or. pl

Perustelu

Suhtaudumme kriittisesti siihen, että tuki kattaisi investoinnit, jotka liittyvät 
maataloustuotteiden jalostamiseen tuotteiksi, joita ei tunnusteta maataloustuotteiksi (eivät siis 
kuulu perussopimuksen liitteeseen I). Se antaisi mahdollisuuden ohjata tukea toimijoille, 
joilla on vain vähän tekemistä maatalouden alkutuotannon kanssa ja jotka tuottavat erittäin 
pitkälle jalostettuja tuotteita, joilla on huomattava lisäarvo. Tämä mahdollisuus pitäisi olla 
ainoastaan biopolttoaine- ja bioenergia-alalla.
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Tarkistus 827
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) koskevat perussopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden tai puuvillan 
jalostusta, kaupan pitämistä ja/tai 
kehittämistä. Tuotantoprosessista saatu 
tuotos voi olla tuote, joka ei kuulu 
mainittuun liitteeseen;

(b) koskevat perussopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden tai puuvillan 
jalostusta, kaupan pitämistä ja/tai 
kehittämistä. Tuotantoprosessista saatu 
tuotos voi olla tuote, joka ei kuulu 
mainittuun liitteeseen. tämä koskee 
investointeja ja pieniä yrityksiä, jotka ovat 
mukana maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden jalostuksessa, 
markkinoille saattamisessa ja 
kehittämisessä;

Or. fr

Tarkistus 828
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) koskevat perussopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden tai puuvillan 
jalostusta, kaupan pitämistä ja/tai 
kehittämistä. Tuotantoprosessista saatu 
tuotos voi olla tuote, joka ei kuulu 
mainittuun liitteeseen;

(b) koskevat perussopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden tai puuvillan 
jalostusta, säilyttämistä, kaupan pitämistä 
ja/tai kehittämistä. Tuotantoprosessista 
saatu tuotos voi olla tuote, joka ei kuulu 
mainittuun liitteeseen;

Or. it

Tarkistus 829
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) koskevat perussopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden tai puuvillan 
jalostusta, kaupan pitämistä ja/tai 
kehittämistä. Tuotantoprosessista saatu 
tuotos voi olla tuote, joka ei kuulu 
mainittuun liitteeseen;

(b) koskevat perussopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden tai puuvillan 
jalostusta, kaupan pitämistä, varastointia
ja/tai kehittämistä. Tuotantoprosessista 
saatu tuotos voi olla tuote, joka ei kuulu 
mainittuun liitteeseen;

Or. ro

Tarkistus 830
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) koskevat perussopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden tai puuvillan 
jalostusta, kaupan pitämistä ja/tai 
kehittämistä. Tuotantoprosessista saatu 
tuotos voi olla tuote, joka ei kuulu 
mainittuun liitteeseen;

(b) koskevat perussopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden tai puuvillan 
jalostusta, kaupan pitämistä ja/tai 
kehittämistä maatalousyritysten ja/tai 
muiden kuin maatalousyritysten toimesta.
Tuotantoprosessista saatu tuotos voi olla 
tuote, joka ei kuulu mainittuun liitteeseen;

Or. fr

Tarkistus 831
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) koskevat perussopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden tai puuvillan
jalostusta, kaupan pitämistä ja/tai
kehittämistä. Tuotantoprosessista saatu 
tuotos voi olla tuote, joka ei kuulu 

(b) perussopimuksen liitteeseen I 
kuuluvien tuotteiden tai puuvillan jalostus, 
kaupan pitäminen ja/tai kehittäminen.
Tuotantoprosessista saatu tuotos voi olla 
tuote, joka ei kuulu mainittuun liitteeseen;
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mainittuun liitteeseen;

Or. en

Tarkistus 832
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) koskevat maa- tai metsätiloille 
tarjottavia palveluja, jota auttavat 
parantamaan ansioita ja työllisyyttä;

Or. fr

Tarkistus 833
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina;
tai

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä
energiansäästö ja vesihuolto sekä 
biologisen monimuotoisuuden ja muiden 
ekosysteemipalvelujen tuottaminen
mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 834
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina;
tai

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä
energiansäästö ja vesihuolto mukaan 
luettuina; tai

Or. en

Tarkistus 835
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
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina; tai

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto ja maataloutta ja 
erityisesti viljelytapoja tukeva vesivoiman 
varastointi mukaan luettuina; tai 

Or. it

Tarkistus 836
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
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maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina; tai

maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto ja maataloutta ja 
erityisesti viljelytapoja tukeva vesivoiman 
varastointi mukaan luettuina; tai 

Or. it

Tarkistus 837
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina; tai

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina ja 
asettaen painopisteeksi maankäyttöä, 
vesihuoltoa ja kastelua koskevat yhteiset 
hallintajärjestelmät; tai

Or. it

Tarkistus 838
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina; tai

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto ja erityisesti 
maakäytön ja vesihuollon yhteiset 
hallintajärjestelmät mukaan luettuina; tai

Or. pt
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Tarkistus 839
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina;
tai

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus, 
energiahuolto eritysten 
apurahajärjestelmien kautta sekä
vesihuolto ja kastelu mukaan luettuina; tai

Or. en

Tarkistus 840
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina; tai

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto ja uusiutuvaa 
energiaa tuottavat, kasteluun liittyvät 
laitokset mukaan luettuina; tai

Or. es

Perustelu

Myös energiansäästöinvestointien olisi oltava tukikelpoisia.

Tarkistus 841
Mariya Gabriel
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina; 
tai

(c) koskevat maa- ja metsätalouden
kehittämiseen ja mukauttamiseen liittyvää 
infrastruktuuria, mukaan luettuina maa- ja 
metsätalousmaalle pääsy, tilusjärjestelyt ja 
maanparannus sekä energia- ja vesihuolto, 
myös kollektiiviset maankäytön ja 
vesihuollon järjestelmät; tai

Or. en

Tarkistus 842
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina; tai

(c) koskevat maa- ja metsätalouden
kehittämiseen ja mukauttamiseen liittyvää 
infrastruktuuria, maa- ja metsätalousmaalle 
pääsy, tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina; tai

Or. en

Tarkistus 843
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 

(c) koskevat maa- ja metsätalouden
kehittämiseen ja mukauttamiseen liittyvää 
infrastruktuuria, maa- ja metsätalousmaalle 
pääsy, tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
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energia- ja vesihuolto mukaan luettuina; or energia- ja vesihuolto mukaan luettuina; tai

Or. fr

Tarkistus 844
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina; or

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto, veden kanavointi ja 
hankinta mukaan luettuina; tai

Or. lv

Tarkistus 845
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina; or

(c) koskevat maa- ja metsätalouden
kehittämiseen ja mukauttamiseen liittyvää 
infrastruktuuria, maa- ja metsätalousmaalle 
pääsy, tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina; tai

Or. bg

Tarkistus 846
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina; or

(c) maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvä infrastruktuuri, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina; tai

Or. en

Tarkistus 847
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ovat tuottamattomia investointeja, jotka 
liittyvät maa- ja metsätalouden 
ympäristösitoumusten toteuttamiseen, 
lajien ja luontotyyppien biologisen 
monimuotoisuuden suojelun tasoon tai
Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

(d) ovat tuottamattomia investointeja, jotka 
liittyvät Natura 2000 -alueen tai muun 
ohjelmassa määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

Or. it

Tarkistus 848
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
18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ovat tuottamattomia investointeja, jotka (d) ovat tuottamattomia investointeja, jotka 
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liittyvät maa- ja metsätalouden 
ympäristösitoumusten toteuttamiseen,
lajien ja luontotyyppien biologisen 
monimuotoisuuden suojelun tasoon tai 
Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

liittyvät lajien ja luontotyyppien biologisen 
monimuotoisuuden suojelun tasoon tai 
Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

Or. it

Tarkistus 849
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ovat tuottamattomia investointeja, jotka 
liittyvät maa- ja metsätalouden 
ympäristösitoumusten toteuttamiseen, 
lajien ja luontotyyppien biologisen 
monimuotoisuuden suojelun tasoon tai 
Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

(d) ovat tuottavia ja tuottamattomia 
investointeja, jotka liittyvät maa- ja 
metsätalouden ympäristösitoumusten 
toteuttamiseen, lajien ja luontotyyppien 
biologisen monimuotoisuuden suojelun 
tasoon tai Natura 2000 -alueen tai muun 
ohjelmassa määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

Or. de

Tarkistus 850
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ovat tuottamattomia investointeja, jotka 
liittyvät maa- ja metsätalouden 
ympäristösitoumusten toteuttamiseen, 
lajien ja luontotyyppien biologisen 
monimuotoisuuden suojelun tasoon tai

(d) ovat tuottamattomia investointeja, jotka 
liittyvät maa- ja metsätalouden 
ympäristösitoumusten toteuttamiseen, 
lajien ja luontotyyppien biologisen 
monimuotoisuuden suojelun tasoon, 
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Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

luonnonmukaiseen maatalouteen ja
Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen; tähän sisältyy 17 artiklan 
mukainen investointi erityisiin 
laatuohjelmiin;

Or. en

Tarkistus 851
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ovat tuottamattomia investointeja, jotka 
liittyvät maa- ja metsätalouden 
ympäristösitoumusten toteuttamiseen, 
lajien ja luontotyyppien biologisen 
monimuotoisuuden suojelun tasoon tai 
Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

(d) ovat tuottamattomia investointeja, jotka 
liittyvät maa- ja metsätalouden 
ympäristösitoumusten toteuttamiseen,
vesivarojen suojeluun, lajien ja 
luontotyyppien biologisen 
monimuotoisuuden suojelun tasoon tai 
Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

Or. fr

Tarkistus 852
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ovat tuottamattomia investointeja, jotka 
liittyvät maa- ja metsätalouden 
ympäristösitoumusten toteuttamiseen, 
lajien ja luontotyyppien biologisen 
monimuotoisuuden suojelun tasoon tai 

(d) ovat tuottamattomia investointeja, jotka 
liittyvät maa- ja metsätalouden 
ympäristösitoumusten toteuttamiseen,
vesivarojen suojeluun, lajien ja 
luontotyyppien biologisen 
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Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

monimuotoisuuden suojelun tasoon tai 
Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

Or. fr

Tarkistus 853
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ovat tuottamattomia investointeja, jotka 
liittyvät maa- ja metsätalouden 
ympäristösitoumusten toteuttamiseen, 
lajien ja luontotyyppien biologisen 
monimuotoisuuden suojelun tasoon tai 
Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

(d) ovat tuottamattomia investointeja, jotka 
liittyvät maa- ja metsätalouden 
ympäristösitoumusten toteuttamiseen, 
lajien ja luontotyyppien biologisen 
monimuotoisuuden suojelun tasoon tai 
Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

Jos investoinnit tehdään yhteisön 
vaatimusten täyttämiseksi, tukea voidaan 
antaa ainoastaan niihin investointeihin, 
jotka tehdään äskettäin käyttöön otettujen 
yhteisön vaatimusten täyttämiseksi. Siinä 
tapauksessa vaatimuksen täyttämiseksi 
voidaan myöntää lisäaikaa, joka ei saa 
ylittää 36 kuukautta päivästä, jolloin 
vaatimuksesta tulee maatilalle pakollinen.

Or. es

Tarkistus 854
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) ovat tuottamattomia investointeja, 
jotka liittyvät maa- ja metsätalouden 
ympäristösitoumusten toteuttamiseen, 
lajien ja luontotyyppien biologisen 
monimuotoisuuden suojelun tasoon tai 
Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

(d) tuottamattomat investoinnit, jotka 
liittyvät maa- ja metsätalouden 
ympäristösitoumusten toteuttamiseen, 
lajien ja luontotyyppien biologisen 
monimuotoisuuden suojelun tasoon tai 
Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

Or. en

Tarkistus 855
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) liittyvät investointeihin, joita 
viljelijät ovat toteuttaneet voidakseen 
noudattaa yhteisön uutta lainsäädäntöä 
ympäristönsuojelun, kansanterveyden, 
eläinten ja kasvien terveyden ja eläinten 
hyvinvoinnin alalla.

Or. en

Tarkistus 856
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) auttavat edistämään "vihreää 
kasvua", säilyttämään työpaikkoja 
tuotantoketjun kaikissa vaiheissa ja 
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kehittämään maatiloille uusia toiminta-
alueita esimerkiksi matkailussa tai 
sosiaalialalla.

Or. de

Perustelu

Investointituki on tärkeää monipuolistamisen kannalta. Sitä olisi annettava konkreettisiin 
toimiin, joilla luodaan uusia yrittämisen alueita, kuten "sosiaalista maataloutta" seuraten 
"vihreän hoivan" ja "maatilamatkailun" tarjoamaa esimerkkiä.

Tarkistus 857
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) koskevat biologisen torjunnan, 
esimerkiksi luontaisten vihollisten ja 
luonnollisten kasvinvahvistajien, käyttöä 
tuholaisten ja tuholaisten vaikutusten 
vähentämiseksi ja hillitsemiseksi, jos 
kyseiset toimet tulevat vuositasolla 
kalliimmiksi kuin niiden kemialliset 
vastineet.

Or. en

Tarkistus 858
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) koskevat biologisen torjunnan, 
esimerkiksi luontaisten vihollisten ja 
luonnollisten kasvinvahvistajien, käyttöä 
tuholaisten ja tuholaisten vaikutusten 
vähentämiseksi ja hillitsemiseksi, jos 
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kyseiset toimet tulevat vuositasolla 
kalliimmiksi kuin niiden kemialliset 
vastineet.

Or. en

Perustelu

Fyysisistä investoinneista voi olla suurta haittaa, jos niitä ei tasapainoteta ympäristötakuilla. 
Biologinen torjunta ei ole nykyään riittävän kilpailukykyinen tavanomaisiin torjunta-aineisiin 
verrattuna. Kyseessä on kuitenkin todella innovatiivinen keino, jolla voidaan vähentää 
torjunta-aineiden käyttöä säilyttäen samalla tuholaistorjunta hyvänä.

Tarkistus 859
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) koskevat siirtymistä 
tuotantojärjestelmiin, joissa eläinten 
hyvinvointia koskevat vaatimukset ovat 
huomattavasti korkeammat kuin 
lainsäädännön edellyttämät 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 860
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) koskevat investointeja, jotka 
mahdollistavat uusiutuvien raaka-
aineiden ja energialähteiden, 
sivutuotteiden, jätteiden, tähteiden ja 
muiden kuin elintarviketuotantoon 
käytettävien raaka-aineiden tarjonnan, 
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esikäsittelyn ja käytön biotaloudessa, tai 
tehostavat niitä.

Or. en

Perustelu

Agriculture and forestry play a key role in achieving the priorities of a more resource efficient 
EU and in relating to lessening dependence on fossil fuels for the use in the energy sector but 
also in the production of materials. This must be done while ensuring a high degree of 
sustainability and food security. It should therefore be possible to support investments in 
physical assets related to the collection, pre-treatment and transport of residues, wastes and 
by-products, such as straw, manure and forest-residues for use in the production of not only 
renewable energy, but also the production of advanced biobased products. The proposed 
amendment ensures consistency with Article 5, paragraph 5, c.

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

Tarkistus 861
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) koskevat investointeja, jotka 
mahdollistavat uusiutuvien raaka-
aineiden ja energialähteiden, 
sivutuotteiden, jätteiden, tähteiden ja 
muiden kuin elintarviketuotantoon 
käytettävien raaka-aineiden tarjonnan ja 
käytön biopohjaisessa taloudessa.

Or. en

Tarkistus 862
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 863
Peter Jahr, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 864
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 865
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 866
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 867
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille.
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kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella.

Or. it

Tarkistus 868
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille.

Or. de

Perustelu

Ehdotus kynnysten käyttöönottamisesta maatalouden investointituelle on syrjivä eikä sitä siksi 
voida hyväksyä.

Tarkistus 869
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
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tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella. 

tukea myönnetään maatiloille.

Or. fr

Tarkistus 870
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin prioriteetin 
yhteydessä tehdyn SWOT-analyysin 
perusteella.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille.

Or. en

Tarkistus 871
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin prioriteetin 
yhteydessä tehdyn SWOT-analyysin 
perusteella.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille.

Or. en

Tarkistus 872
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille.

Or. fr
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Tarkistus 873
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille.

Or. it

Tarkistus 874
Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään yksittäisille maatiloille
tai maatilojen yhteenliittymille.
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Or. it

Tarkistus 875
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään yksittäisille maatiloille
tai maatilojen yhteenliittymille sekä 
maatalousalan palveluntarjoajille.

Or. it

Tarkistus 876
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille, asetuksen 
(EU) N:o […] [YMJ-asetus] 106 artiklan 
nojalla hyväksytyille 
tuottajaorganisaatioille ja maatalousalan 
palveluntarjoajille.
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kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella.

Or. fr

Tarkistus 877
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin prioriteetin 
yhteydessä tehdyn SWOT-analyysin 
perusteella.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille ja 
osuuskunnille sekä asetuksen (EU) 
N:o (YMJ/2012) 106 artiklan nojalla 
hyväksytyille tuottajaorganisaatioille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin prioriteetin 
yhteydessä tehdyn SWOT-analyysin 
perusteella.

Or. pt

Tarkistus 878
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
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tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella.

tukea myönnetään yksinomaan maatiloille, 
maatilojen yhteenliittymät mukaan 
luettuina. Edellä 1 kohdan b, c ja 
d alakohdan mukaista tukea myönnetään 
pääsääntöisesti maatiloille, maatilojen 
yhteenliittymät mukaan luettuina.
Edellytyksenä tuen myöntämiselle muille 
edunsaajille kuin viljelijöille 
jäsenvaltioiden on edellytettävä 
määrällisten ja muiden tarkistusten 
tekemistä eduista, joita maatila saa tukea 
tarvitsevista investoinneista.

Or. it

Tarkistus 879
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään yksinomaan maatiloille, 
maatilojen yhteenliittymät mukaan 
luettuina. Edellä 1 kohdan b, c ja 
d alakohdan mukaista tukea myönnetään 
pääsääntöisesti maatiloille, maatilojen 
yhteenliittymät mukaan luettuina.
Edellytyksenä tuen myöntämiselle muille 
edunsaajille kuin viljelijöille 
jäsenvaltioiden on edellytettävä 
määrällisten ja muiden tarkistusten 
tekemistä eduista, joita maatila saa tukea 
tarvitsevista investoinneista.

Or. it

Tarkistus 880
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun
kehittämistä koskevan unionin 
prioriteetin yhteydessä tehdyn SWOT-
analyysin perusteella.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Edellä 1 
kohdan b alakohdan mukaista tukea 
voidaan myöntää maatiloille tai
maaseudun julkisyhteisöille.

Or. ro

Tarkistus 881
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin prioriteetin 
yhteydessä tehdyn SWOT-analyysin 
perusteella.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille, mutta ei 
kestämättömille viljelyjärjestelmille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin prioriteetin 
yhteydessä tehdyn SWOT-analyysin 
perusteella.

Or. en
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Tarkistus 882
George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin prioriteetin 
yhteydessä tehdyn SWOT-analyysin 
perusteella.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Viljelijöillä, 
jotka osallistuvat toimiin, jotka lisäävät 
asetuksen (EU) N:o [DP/2012] III osaston 
2 luvussa kuvattua hiili-, ravinne- ja 
energiatehokkuutta, on etuuskohtelu 
1 kohdan a alakohdan mukaisen tuen
saamisessa, jotta voidaan täydentää 
heidän toteuttamiaan toimia ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisten 
maatalouskäytäntöjen noudattamiseksi. 
Jos investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin prioriteetin 
yhteydessä tehdyn SWOT-analyysin 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Hiili-, ravinne- ja energiatehokkuutta koskevien "viherryttämistoimien" käyttäminen suorissa 
tuissa olisi kytkettävä siihen, että näitä toimia toteuttavilla viljelijöillä olisi etuuskohtelu 
neuvonnan ja investointien tukemisen yhteydessä, jotta voitaisiin luoda myönteinen itseään 
vahvistava kehityskulku, jota tarvitaan maatalouden resurssitehokkuuden parantamiseksi.

Tarkistus 883
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin prioriteetin 
yhteydessä tehdyn SWOT-analyysin 
perusteella.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaista 
tukea myönnetään maatiloille. Jos 
investoinneilla tuetaan tilojen 
rakenneuudistusta, tukikelpoisia ovat vain 
tilat, jotka eivät ole tiettyä kokoa 
suurempia; jäsenvaltiot määrittelevät 
ohjelmassaan mainitun tilakoon 
kaikentyyppisen maatalouden 
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantamiseen liittyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin prioriteetin 
yhteydessä tehdyn SWOT-analyysin 
perusteella.

Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettua tukea maksetaan ainoastaan 
pk-yrityksille ja tuottajaorganisaatioille 
sekä maatalousosuuskunnille niiden 
koosta riippumatta. Samalla tavoin 
49 artiklassa määritellyillä 
valintaperusteilla on edistettävä 
tuottajaorganisaatioiden ja osuuskuntien 
kehittämiä hankkeita. 

Or. es

Perustelu

The proposal for a Regulation should be amended to factor in the type of enterprise eligible 
for the measure. Hence, support should be restricted to SMEs and producer organisations 
and cooperatives, regardless of their size, since in the case of such undertakings the benefits 
and added value generated by investment is certain to reach the producers/members in the 
area concerned. Both in the text of the Regulation and in its implementation, priority needs to 
be given to undertakings such as producer associations, cooperatives and organisations, and 
to any other body that integrates farmers with the agri-food chain.

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

Tarkistus 884
Jens Rohde, Anne E. Jensen
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tukea myönnetään viljelijöille, 
metsänomistajille, viljelijöiden ja/tai 
metsänomistajien ryhmille tai 
osuuskunnille tai tuottajaorganisaatioille, 
jotka toimivat 
maatalouselintarvikeketjussa.

Or. en

Perustelu

Menekinedistämistoimia ei pitäisi rajoittaa paikallismarkkinoihin ja lyhyihin 
toimitusketjuihin. Esimerkiksi luomutuotteiden menekinedistäminen on vain yksi esimerkki 
siitä, kuinka menekinedistäminen laajemmilla markkinoilla on tärkeää riittävän kysynnän 
aikaansaamiseksi. Maaseuturahastoa ei saisi käyttää toimialakohtaisten organisaatioiden 
tukemiseen.

Tarkistus 885
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät, useamman 
kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea 
saavat yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, ja maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti tuetut 
toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa 
kuitenkin olla enintään 90 prosenttia.

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät, useamman 
kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea 
saavat yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, ja maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti tuetut 
toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa 
kuitenkin olla enintään 50 prosenttia.
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Or. de

Tarkistus 886
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät, useamman 
kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea 
saavat yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, ja maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti tuetut 
toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa 
kuitenkin olla enintään 90 prosenttia.

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät,
pienviljelijöiden osuuskuntahankkeet 
maatilojen kestävän tuottavuuden 
parantamiseksi ja monipuolistamiseksi 
vaihtoehtoisiin tuloläheisiin kuten 
jalostukseen, maatalouden ekologisiin 
tuotantojärjestelmiin investoivat viljelijät 
tai viljelijöiden ryhmät, useamman kuin 
yhden toimenpiteen mukaista tukea saavat 
yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, ja maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti tuetut 
toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa 
kuitenkin olla enintään 90 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 887
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät, useamman 
kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea 
saavat yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, ja maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti tuetut 
toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa 
kuitenkin olla enintään 90 prosenttia.

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät,
luomuviljelijät ja viljelijät ja 
maankäyttäjät, jotka investoivat 
aktiivisesti prioriteettien 4 ja 5 
saavuttamiseen, useamman kuin yhden 
toimenpiteen mukaista tukea saavat 
yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, ja maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti tuetut 
toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa 
kuitenkin olla enintään 90 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 888
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät, useamman 
kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea 
saavat yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, ja maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti tuetut 

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät,
luomuviljelijät ja toimet, jotka liittyvät 
Natura 2000 -verkoston toteuttamiseksi ja 
vesipolitiikan puitedirektiivin 
täytäntöönpanemiseksi, useamman kuin 
yhden toimenpiteen mukaista tukea saavat 
yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
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toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa 
kuitenkin olla enintään 90 prosenttia.

luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, ja maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti tuetut 
toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa 
kuitenkin olla enintään 90 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 889
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät, useamman 
kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea 
saavat yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, ja maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti tuetut 
toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa 
kuitenkin olla enintään 90 prosenttia.

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät, useamman 
kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea 
saavat yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, Natura 2000 -verkostoon 
kuuluvat alueet ja maatalouden 
tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
mukaisesti tuetut toimet. Yhdistetty 
tukiprosentti saa kuitenkin olla enintään 90 
prosenttia.

Or. es

Perustelu

Natura 2000 –verkostoon kuuluviin alueisiin on sovellettava korkeampaa tukiprosenttia, 
koska niillä on useita erilaisia rajoituksia. 

Tarkistus 890
Peter Jahr, Britta Reimers
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät, useamman 
kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea 
saavat yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, ja maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti tuetut 
toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa 
kuitenkin olla enintään 90 prosenttia.

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät, useamman 
kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea 
saavat yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, toimiin, joilla suojellaan ja
parannetaan ympäristöä ja maatalouden 
tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
mukaisesti tuetut toimet. Yhdistetty 
tukiprosentti saa kuitenkin olla enintään 90 
prosenttia.

Or. de

Tarkistus 891
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät, useamman 
kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea 
saavat yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, ja maatalouden tuottavuutta ja
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret ja uudet viljelijät, 
useamman kuin yhden toimenpiteen 
mukaista tukea saavat yhteiset investoinnit 
ja yhdennetyt hankkeet, investoinnit 33 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla alueilla, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
huomattavia rajoitteita, ja tuotantoa ja 
taloudellista kannattavuutta koskevat,
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innovaatiokumppanuuden mukaisesti tuetut 
toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa 
kuitenkin olla enintään 90 prosenttia.

maatalouden kestävyyttä koskevan 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
mukaisesti tuetut toimet. Yhdistetty 
tukiprosentti saa kuitenkin olla enintään 90 
prosenttia.

Or. fr

Tarkistus 892
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät, useamman 
kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea 
saavat yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, ja maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti tuetut 
toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa 
kuitenkin olla enintään 90 prosenttia.

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät, 
maataloudessa työskentelevät naiset,
useamman kuin yhden toimenpiteen 
mukaista tukea saavat yhteiset investoinnit 
ja yhdennetyt hankkeet, investoinnit 33 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla alueilla, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
huomattavia rajoitteita, ja maatalouden 
tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
mukaisesti tuetut toimet. Yhdistetty 
tukiprosentti saa kuitenkin olla enintään 90 
prosenttia.

Or. it

Tarkistus 893
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät, useamman 
kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea 
saavat yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, ja maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti tuetut 
toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa 
kuitenkin olla enintään 90 prosenttia.

3. Tämän toimenpiteen mukaisen tuen 
enimmäistukiprosentit vahvistetaan 
liitteessä I. Näitä enimmäistukiprosentteja 
voidaan korottaa liitteen I mukaisesti, kun 
kyseessä ovat nuoret viljelijät, useamman 
kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea 
saavat yhteiset investoinnit ja yhdennetyt 
hankkeet, investoinnit 33 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, ja maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden mukaisesti tuetut 
toimet. Yhdistetty tukiprosentti saa 
kuitenkin olla enintään 90 prosenttia. Jos 
asianmukaisessa maaseudun 
kehittämisohjelmassa ei ole riittäviä 
määrärahoja, tukea on myönnettävä 
ainoastaan yrityksille, jotka on 
tunnustettu tuottajaorganisaatioiksi, 
tuottajaorganisaatioiden liitoiksi tai 
tuottajaryhmiksi. 

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että maaseudun kehittämisohjelmista annettava tuki 
saavuttaa tuottajat ja että kyseisille ohjelmille osoitetut varat hyödyttävät maaseutua eikä 
maatalouden monikansallisia yrityksiä. 

Tarkistus 894
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
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin 

4. Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin
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tuottamattomiin investointeihin. investointeihin ja 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuihin tuottamattomiin 
investointeihin.

Or. it

Tarkistus 895
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin 
tuottamattomiin investointeihin.

4. Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta
investointeihin, jotka koskevat 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettua 
infrastruktuuria eikä 1 kohdan
d alakohdassa tarkoitettuihin 
tuottamattomiin investointeihin.

Or. en

Tarkistus 896
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin 
tuottamattomiin investointeihin.

4. Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta 
1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettuihin 
tuottamattomiin investointeihin.

Or. fr

Tarkistus 897
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin
tuottamattomiin investointeihin.

4. Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin 
investointeihin.

Or. de

Tarkistus 898
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu enimmäistuki rajoitetaan 
koskemaan komission suosituksessa 
2003/361/EY tarkoitettuja mikro- ja 
pienyrityksiä sekä keskisuuria yrityksiä. 
Enimmäistuki-intensiteetti puolitetaan, 
kun on kyse kyseisen suosituksen 2 
artiklan 1 kohdan piiriin kuulumattomista 
yrityksistä, joiden palveluksessa on 
vähemmän kuin 750 työntekijää tai joiden 
liikevaihto on alle 200 miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Pidämme huonona ehdotusta tuen antamisesta jalostusyrityksille niiden koosta riippumatta. 
Tähän asti suurimmat yksiköt on jätetty tukien ulkopuolelle. Suuret yritykset, joilla on vahva 
markkina-asema, voivat mittakaavaetujen ansiosta investoida kehitykseensä eivätkä ne siten 
tarvitse julkista tukea. Jos asiasta päättäminen annetaan jäsenvaltioille, tuloksena saattaa 
olla sisämarkkinoiden kilpailusääntöjen vääristyminen.

Tarkistus 899
Karin Kadenbach
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Metsätalousmaahan tehtäviin 
investointeihin myönnettävän tuen 
saamisen edellytyksenä ohjelmaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden määrittämää 
tiettyä kokoa suurempien metsätilojen 
osalta on sellaisen 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen, joka sisältää 
biologista monimuotoisuutta koskevia 
toimia. Kyseisten biologista 
monimuotoisuutta koskevien toimien olisi 
oltava kestävän metsänhoidon mukaisia, 
sellaisena kuin se määriteltiin vuonna 
1993 pidetyssä Euroopan metsien 
suojelun ministerikokouksessa 
(jäljempänä "kestävä metsätalous").

Or. en

Tarkistus 900
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Metsätalousmaahan tehtäviin 
investointeihin myönnettävän tuen 
saamisen edellytyksenä ohjelmaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden määrittämää 
tiettyä kokoa suurempien metsätilojen 
osalta on sellaisen 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen, joka sisältää 
biologista monimuotoisuutta koskevia 
toimia, jotta voitaisiin parantaa tuntuvasti 
metsätaloudesta riippuvaisten tai sen 
vaikutuksille alttiiden lajien ja 
luontotyyppien suojelun tasoa EU:n 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
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strategian mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 901
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Metsiä koskeviin toimenpiteisiin 
myönnettävän tuen olisi perustuttava 
hyvien metsänhoitokäytäntöjen 
vähimmäisvaatimuksiin.

Or. en

Tarkistus 902
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Bioenergian käyttöön ja tuotantoon 
myönnettävän tuen on perustuttava 
kestävyyttä koskeviin kriteereihin.

Or. en

Tarkistus 903
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tukea voidaan myöntää 
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investoinneille, joita viljelijät tekevät 
täyttääkseen äskettäin käyttöön otetut 
unionin vaatimukset ympäristönsuojelun, 
kansanterveyden, eläinten ja kasvien 
terveyden, eläinten hyvinvoinnin ja 
työturvallisuuden alalla. Edellytyksenä 
on, että kyseiset vaatimukset on otettu 
äskettäin käyttöön unionin oikeuden 
täytäntöönpanemiseksi annetussa 
kansallisessa lainsäädännössä ja että 
niillä asetetaan maatalouskäytännölle 
uusia velvoitteita tai rajoituksia, joilla on 
merkittävä vaikutus maatilan 
tavanomaisiin toimintakustannuksiin ja 
jotka koskevat merkittävää määrää 
viljelijöitä.

Or. en

Tarkistus 904
Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a. Tukea voidaan myöntää 
investoinneille, joita viljelijät tekevät 
täyttääkseen unionin vaatimukset 
ympäristönsuojelun, kansanterveyden, 
eläinten ja kasvien terveyden, eläinten
hyvinvoinnin ja työturvallisuuden alalla. 
Näiden vaatimusten on sisällettävä viljely-
tai karjakasvatuskäytäntöjä koskevia 
uusia velvoitteita, jotka vaikuttavat 
huomattavasti maatilan tavanomaisiin 
toimintakustannuksiin.

Or. it

Tarkistus 905
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Vihreän kasvun edistäminen maatiloilla

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään investointien tukemiseen tai 
kattamaan lisäkustannuksia, joita 
viljelijälle tai viljelijöiden ryhmälle 
aiheutuu toimista, joilla pyritään
a) resurssien parempaan tehokkuuteen 
(mukaan luettuina ravinteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden tehokkaampi 
käyttö sekä tehokas vesihuolto ja jätteiden 
käsittely)
b) vähentämään hiilidioksidipäästöjä
c) parantamaan hiilidioksidin talteenottoa 
maaperään
2. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
tarjoamaan viljelijöille, jotka sitoutuvat 
tämän toimenpiteen mukaisten toimien 
toteuttamiseen, niiden täytäntöönpanon 
vaatimaa osaamista ja tietoja, ja luvattava 
myös asiantuntijoiden neuvoja.
3. Tuen enimmäismäärät vahvistetaan 
liitteessä I.

Or. pt

Tarkistus 906
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Vihreän kasvun edistäminen maatiloilla
1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
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myönnetään investointien tukemiseen tai 
kattamaan lisäkustannuksia, joita 
viljelijälle tai viljelijöiden ryhmälle 
aiheutuu toimista, joilla pyritään
a) resurssien parempaan tehokkuuteen 
(mukaan luettuina ravinnetehokkuus, 
kasvinsuojeluaineiden tehokas käyttö, 
vedenkäytön tehokkuus ja tähteiden 
tehokas käyttö)
b) vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä
c) parantamaan hiilidioksidin talteenottoa 
viljelymaahan
2. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
tarjoamaan viljelijöille, jotka sitoutuvat 
tämän toimenpiteen mukaisten toimien 
toteuttamiseen, niiden täytäntöönpanon 
vaatimaa tietämystä ja tietoa, ja luvattava 
myös asiantuntijoiden neuvoja. 
3. Tuen enimmäismäärä vahvistetaan 
liitteessä 1.

Or. en

Perustelu

The fifth Union priority under Article 5 is entitled ‘Promoting resource efficiency and 
supporting the shift towards a low carbon and climate resilient economy in agriculture, food 
and forestry sectors’. In other words promoting green growth – measures which support the 
integration of environmental protection in the production process in a way which maintains 
production capacity and contributes to efficiency and productivity. The aim of the new 
European Innovation Partnership under Title IV is also to achieve agricultural productivity 
and sustainability. The inclusion of a specific measure on green growth is also important in 
order to alert farmers of the importance of integrating environmental considerations into 
their attempts to improve productivity. It complements the agri-environmental measure which 
is aimed at encouraging farmers to provide additional environmental services in their role as 
land managers and does not attempt to integrate environmental concerns into the production 
process. Agri-environmental measures may even reduce production capacity and/or 
productivity.

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

Tarkistus 907
Alyn Smith
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) investoinnit ennalta ehkäiseviin toimiin, 
joiden tavoitteena on lieventää 
mahdollisten luonnonkatastrofien ja 
muiden katastrofien seurauksia;

(a) investoinnit ennalta ehkäiseviin toimiin, 
joiden tavoitteena on lieventää 
mahdollisten luonnonkatastrofien ja 
muiden katastrofien riskejä ja seurauksia;

Or. en

Tarkistus 908
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) investoinnit ennalta ehkäiseviin toimiin, 
joiden tavoitteena on lieventää 
mahdollisten luonnonkatastrofien ja 
muiden katastrofien seurauksia;

(a) investoinnit ennalta ehkäiseviin toimiin, 
joiden tavoitteena on lieventää
epäsuotuisten ympäristöolojen,
mahdollisten luonnonkatastrofien ja 
muiden katastrofien seurauksia;

Or. it

Tarkistus 909
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) investoinnit luonnonkatastrofien ja 
muiden katastrofien vahingoittaman 
maatalousmaan kunnostamiseksi ja sen 
vahingoittamien tuotantomahdollisuuksien 
palauttamiseksi.

(b) investoinnit epäsuotuisten 
ympäristöolojen, luonnonkatastrofien ja 
muiden katastrofien vahingoittaman 
maatalousmaan kunnostamiseksi ja sen 
vahingoittamien tuotantomahdollisuuksien 
palauttamiseksi.
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Or. it

Tarkistus 910
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tuki vahinkoa kärsineelle 
taloudelliselle toiminnalle kunnes se voi 
jatkaa toimintaansa itsenäisesti.

Or. fr

Tarkistus 911
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuki myönnetään viljelijöille tai 
viljelijäryhmille. Tuki voidaan myöntää 
myös julkisille yhteisöille, jos tällaisten 
yhteisöjen investoinnin ja maatalouden 
tuotantomahdollisuuksien välillä on 
osoitettavissa yhteys.

2. Tuki myönnetään viljelijöille tai 
viljelijäryhmille sekä yritykselle, jotka ovat 
mukana perussopimuksen liitteessä I 
lueteltujen tuotteiden jalostamisessa ja/tai 
kaupan pitämisessä. Tuki voidaan 
myöntää myös julkisille yhteisöille, jos 
tällaisten yhteisöjen investoinnin ja 
maatalouden tuotantomahdollisuuksien 
välillä on osoitettavissa yhteys.

Or. it

Tarkistus 912
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan b alakohdan mukaisen 
tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
toteavat virallisesti, että luonnonkatastrofi 
on tapahtunut ja että tämä katastrofi tai 
neuvoston direktiivin 2000/29/EY 
mukaisesti kasvitaudin tai tuholaisen 
hävittämiseksi taikka niiden leviämisen 
estämiseksi toteutetut toimenpiteet ovat 
tuhonneet vähintään 30 prosenttia alueen 
maatalouden tuotantomahdollisuuksista.

3. Edellä 1 kohdan b alakohdan mukaisen 
tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
toteavat virallisesti, että luonnonkatastrofi 
on tapahtunut.

Or. fr

Tarkistus 913
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
kattaa

1. Maatilojen ja liiketoiminnan 
kehittämisen kattavan tuen on koskettava 
seuraavia toimenpiteitä

Or. en

Tarkistus 914
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) yrityksen perustamistuen, joka on 
suunnattu

(a) yrityksen perustamiseksi, siirtämiseksi 
ja uudelleen käynnistämiseksi annettava 
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tuki, joka on suunnattu

Or. fr

Tarkistus 915
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) yrityksen perustamistuen, joka on 
suunnattu

(a) yrityksen perustamiseksi ja 
siirtämiseksi annettavan tuen, joka on 
suunnattu

Or. fr

Tarkistus 916
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) yrityksen perustamistuen, joka on 
suunnattu

(a) yritysten ja osuuskuntien sekä YMJ-
asetuksen 106 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden
perustamistuen, joka on suunnattu

Or. en

Tarkistus 917
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) nuorille viljelijöille; i) viljelijälle, jolla on riittävä ammattitaito 
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ja osaaminen ja joka ryhtyy ensimmäistä 
kertaa maatalousyrittäjäksi ja täyttää 
jäsenvaltioiden mahdollisesti 
määrittelemät lisävaatimukset;

Or. en

Tarkistus 918
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) nuorille viljelijöille; i) viljelijälle, jolla on riittävä ammattitaito 
ja osaaminen ja joka ryhtyy ensimmäistä 
kertaa maatalousyrittäjäksi ja täyttää 
jäsenvaltioiden mahdollisesti 
määrittelemät lisävaatimukset;

Or. en

Tarkistus 919
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) nuorille viljelijöille; i) viljelijälle, jolla on riittävä ammattitaito 
ja osaaminen ja joka ryhtyy ensimmäistä 
kertaa maatalousyrittäjäksi ja täyttää 
jäsenvaltioiden mahdollisesti 
määrittelemät lisävaatimukset;

Or. en

Tarkistus 920
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) nuorille viljelijöille; i) nuorille viljelijöille ja uusille 
tulokkaille;

Or. en

Tarkistus 921
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) nuorille viljelijöille; i) nuorille viljelijöille ja maatalouden 
uusille tulokkaille;

Or. fr

Tarkistus 922
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) nuorille viljelijöille; i) nuorille viljelijöille ja naisille 
maataloudessa;

Or. it

Tarkistus 923
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) nuorille viljelijöille; i) nuorille viljelijöille ja 
oppisopimusharjoittelunsa suorittaneille;

Or. en

Tarkistus 924
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) uusille viljelijöille; 

Or. fr

Tarkistus 925
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) nuorille viljelijöille, jotka muodostava 
osuuskunnan;

Or. pt

Tarkistus 926
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
maaseutualueilla;

ii) maa- ja metsätilojen ja muiden mikro-
ja pienyritysten suorittamaan maatalouden 
ulkopuoliseen toimintaan maaseutualueilla;

Or. de

Perustelu

Tämän toimenpiteen yleinen ympäristöllinen hyöty syntyy siten, että kehitetään edelleen 
maatiloja, joista on tulossa alku- ja loppupään yrityksiä ja jotka olisi ohjattava toiminnan 
monipuolistamiseen tai sukupolvenvaihtoon. 

Tarkistus 927
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
maaseutualueilla;

ii) paikallisyhteisöjen omiin 
kehittämiskumppanuuksiin ja muuhun
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
maaseutualueilla;

Or. en

Tarkistus 928
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
maaseutualueilla;

ii) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan
maatalousalan palvelujen tarjoamiseen
maaseutualueilla;

Or. fr
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Tarkistus 929
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
maaseutualueilla;

ii) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan
maatalousalan palvelujen tarjoamiseen
maaseutualueilla;

Or. it

Tarkistus 930
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
maaseutualueilla;

ii) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan
maatalousalan palvelujen tarjoamiseen
maaseutualueilla;

Or. it

Tarkistus 931
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) pienten tilojen kehittämiseen; iii) maa- ja metsätilojen kehittämiseen;

Or. de
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Perustelu

Toimen olisi oltava kaikkien maa- ja metsäalan yritysten saatavilla koosta riippumatta.

Tarkistus 932
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) pienten tilojen kehittämiseen; iii) pienten tilojen ja niiden välisen 
yhteistyön kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 933
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävät investoinnit;

(b) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävät investoinnit, jotka tarjoavat 
taloudellista hyötyä maatalousalalle;

Or. en

Tarkistus 934
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävät investoinnit;

(b) voittoa tuottavaan maatalouden 
ulkopuoliseen toimintaan tehtävät 
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investoinnit;

Or. pt

Tarkistus 935
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävät investoinnit;

(b) paikallisyhteisöjen omiin 
kehittämiskumppanuuksiin ja muuhun
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävät investoinnit

Or. en

Tarkistus 936
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävät investoinnit;

(b) investoinnit maatalouden ulkopuolisen 
toiminnan käynnistämiseen ja 
kehittämiseen, mukaan luettuina 
sellaisten tuotteiden jalostus ja kaupan 
pitäminen, joissa tuotantoprosessin panos 
tai tuotos on tuote, joka ei kuulu 
perussopimuksen liitteeseen I;

Or. en

Tarkistus 937
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävät investoinnit;

(b) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävät investoinnit ja maatalousalan 
palvelujen tarjoaminen;

Or. fr

Tarkistus 938
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävät investoinnit;

(b) maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävät investoinnit ja maatalousalan 
palvelujen tarjoaminen;

Or. it

Tarkistus 939
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tuki viljelijöille, jotka päättävät 
lopettaa viljelytoiminnan siirtääkseen 
maatilansa muiden viljelijöiden käyttöön.

Or. ro
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Tarkistus 940
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuotuisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 
V osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä 
’pienviljelijäjärjestelmä’ ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 941
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuotuisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 
V osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä 
’pienviljelijäjärjestelmä’ ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 942
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuotuisen tuen viljelijöille, jotka Poistetaan.
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osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 
V osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä 
’pienviljelijäjärjestelmä’ ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

Or. ro

Tarkistus 943
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuotuisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 V 
osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä
’pienviljelijäjärjestelmä’ ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

(c) tuen viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn vapaaehtoiseen
pienviljelijöiden järjestelmään, jäljempänä
’pienviljelijäjärjestelmä’ ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

Or. es

Tarkistus 944
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuotuisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 V 
osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä 
’pienviljelijäjärjestelmä’ ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

(c) kertaluonteisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 
V osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä 
'pienviljelijäjärjestelmä' ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

Or. en
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Tarkistus 945
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuotuisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 V 
osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä 
’pienviljelijäjärjestelmä’ ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

(c) kertaluonteisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 
V osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä 
'pienviljelijäjärjestelmä' ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

Or. en

Tarkistus 946
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuotuisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 V 
osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä 
’pienviljelijäjärjestelmä’ ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

(c) kertaluonteisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 
V osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä 
'pienviljelijäjärjestelmä' ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

Or. en

Tarkistus 947
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuotuisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 V 

(c) kertaluonteisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 
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osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä 
’pienviljelijäjärjestelmä’ ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

V osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä 
'pienviljelijäjärjestelmä' ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

Or. pt

Tarkistus 948
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuotuisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 V 
osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä
’pienviljelijäjärjestelmä’ ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

(c) vuotuisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012
V osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä
'pienviljelijäjärjestelmä', tai 
pienviljelijöille syrjäisimmillä alueilla, ja 
jotka siirtävät tilansa pysyvästi toiselle 
viljelijälle.

Or. fr

Tarkistus 949
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuotuisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 V 
osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä 
’pienviljelijäjärjestelmä’ ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

(c) vuotuisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012
V osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä
'pienviljelijäjärjestelmä', tai 
pienviljelijöille syrjäisimmillä alueilla, ja 
jotka siirtävät tilansa pysyvästi toiselle 
viljelijälle.

Or. fr
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Tarkistus 950
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) eläkepalkkiomaksun viljelijöille, 
jotka päättävät lopettaa viljelytoiminnan 
siirtääkseen maatilansa nuoremmalle 
viljelijälle. Tämä palkkio voi olla enintään 
50 prosenttia 1 kohdan a alakohdan 
i alakohdan mukaisesta nuorille 
viljelijöille maksettavasta 
perustamistuesta. Palkkio on sidoksissa 
siirrettävällä tilalla tehdyn työn määrään, 
mutta on enimmäismäärä tiloille, joissa 
työn määrä on vähintään yhtä suuri kuin 
yksi maatalouden vuotuinen 
työpanosyksikkö.

Or. pt

Tarkistus 951
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) varhaiseläkemaksut viljelijöille, jotka 
päättävät lopettaa viljelytoiminnan 
siirtääkseen tilansa nuoremmalle 
viljelijälle.

Or. en

Tarkistus 952
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) eläkeoikeuden viljelijöille, jotka 
siirtävät tilansa pysyvästi nuorelle 
viljelijälle.

Or. it

Tarkistus 953
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tuen eläkeikää lähestyville 
viljelijöille, jotka siirtävät pysyvästi 
maatilansa muille viljelijöille joko 
suoraan tai julkisten elinten kautta; tuen 
tarkoituksena on edistää 
sukupolvenvaihtoa tilusten siirtojen 
hallinnan avulla. 

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään järkevällä ja tehokkaalla tavalla edistämään sukupolvenvaihtoa 
siirtämällä tiloja viljelijöiltä toisille ja sisällyttämään tukiohjelmiin toimintatapoja, kuten 
julkisten tilapankkien käytön, joita eräät jäsenvaltiot ovat omaksuneet tämän 
sukupolvenvaihdon helpottamiseksi.

Tarkistus 954
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) eläketuen viljelijöille, jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

Or. en

Perustelu

Nykyinen varhaiseläkejärjestelmä olisi säilytettävä, eikä sitä saisi rajoittaa koskemaan vain 
pienviljelijöitä.

Tarkistus 955
Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) eläketuen viljelijöille, jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

Or. en

Tarkistus 956
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) eläketuen viljelijöille, jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

Or. en

Tarkistus 957
Béla Glattfelder
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) erityisen maatalouden uusiutuvia 
energialähteitä koskevan ohjelman.

Or. en

Tarkistus 958
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki myönnetään nuorille 
viljelijöille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki myönnetään nuorille 
viljelijöille enintään kolmeksi vuodeksi 
mikäli he täyttävät ehdon, jonka mukaan 
heidän on käytettävä hallinnollisia 
neuvontapalveluja koko rahoituskauden 
ajan.

Or. de

Tarkistus 959
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki myönnetään nuorille 
viljelijöille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki myönnetään nuorille 
viljelijöille ja maatalouden uusille 
tulokkaille.

Or. fr
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Tarkistus 960
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki myönnetään nuorille 
viljelijöille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki myönnetään nuorille 
viljelijöille ja uusille viljelijöille.

Or. fr

Tarkistus 961
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki myönnetään nuorille 
viljelijöille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki myönnetään nuorille 
viljelijöille ja maatalouden uusille 
tulokkaille.

Or. fr

Tarkistus 962
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki myönnetään nuorille 
viljelijöille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki myönnetään nuorille 
viljelijöille ja naisille maataloudessa.
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Or. it

Tarkistus 963
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki myönnetään nuorille 
viljelijöille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki myönnetään nuorille 
viljelijöille ja oppisopimusharjoittelunsa 
suorittaneille.

Or. en

Tarkistus 964
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki myönnetään nuorille 
viljelijöille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki myönnetään nuorille 
viljelijöille, ja tuen muotona voi olla 
mahdollisuus saada pääomaa alhaisella 
korolla.

Or. en

Tarkistus 965
Maria do Céu Patrão Neves

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

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki myönnetään 
osuuskunnille, joissa jäsenten enemmistö 
on nuoria viljelijöitä.

Or. pt

Tarkistus 966
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Elisabeth Köstinger, Milan Zver

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille, 
noudattaen tiukasti asetuksen (EU) N:o ... 
CSF/2012 7 artiklan säännöksiä, joiden 
mukaan jäsenvaltiot ja komissio 
varmistavat, että miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa ja sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottamista edistetään ohjelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa. 
Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän estämiseksi 
ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon 
aikana.

Or. en
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Tarkistus 967
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille, 
paikallisyhteisöjen omille 
kehittämishankkeille, paikallisille 
toimintaryhmille ja muille maaseudun 
kehittämisjärjestöille ja -verkostoille.

Or. en

Tarkistus 968
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille, ja 
pienille ja keskisuurille maatalousalan 
yrityksille, osuuskunnille ja asetuksen 
(EU) N:o (YMJ/2012) 106 artiklan nojalla 
hyväksytyille tuottajaorganisaatioille.

Or. pt
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Tarkistus 969
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, muille 
maaseutualueiden asukkaille, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille.

Or. en

Tarkistus 970
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille, joilla 
on yhteyksiä maa- ja metsätalouteen.

Or. de

Tarkistus 971
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden 
ulkopuolella toimiville mikro- ja 
pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla toimiville pk-yrityksille.

Or. es

Perustelu

Myös maatalousalan yrityksille ja pk-yrityksille on annettava mahdollisuus toiminnan 
monipuolistamiseen.

Tarkistus 972
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden 
ulkopuolella toimiville mikro- ja 
pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla toimiville pk-yrityksille.

Or. es

Perustelu

Sovelletaan molempiin tarkistuksiin. Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että 
monipuolistamisen alaa tai aloja ei rajoiteta ja että osuuskuntien rooli otetaan huomioon. 

Tarkistus 973
Britta Reimers



AM\909362FI.doc 131/169 PE492.949v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville yrityksille.

Or. en

Perustelu

Maatalousalan innovointia ja monimuotoistamista ei saa rajoittaa vain mikro- ja 
pienyritysten toimintaan.

Tarkistus 974
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville yrityksille.

Or. en

Perustelu

Maatalousalan innovointia ja monimuotoistamista ei saa rajoittaa vain mikro- ja 
pienyritysten toimintaan. Kaikkea toimintaa, myös laajamuotoisten biojalostamojen 
toimintaa, on edistettävä ja tuettava. Tällaiset toiminnan muodot lisäävät 
liiketoimintamahdollisuuksia ja monipuolistavat tuloja viljelijöille ja maaseudun kehittämisen 
muille toimijoille.
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Tarkistus 975
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden 
ulkopuolella toimiville mikro- ja 
pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla toimiville mikro- ja 
pienyrityksille.

Or. es

Perustelu

Myös maatalousalan yrityksille on annettava mahdollisuus toiminnan monipuolistamiseen. 

Tarkistus 976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden 
ulkopuolella toimiville mikro- ja 
pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla toimiville mikro- ja 
pienyrityksille.

Or. es
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Perustelu

Myös maatalousalan yrityksille on annettava mahdollisuus toiminnan monipuolistamiseen.

Tarkistus 977
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille ja 
maataloudessa toimiville pk-yrityksille, 
jotka laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii 
alakohdan mukainen tuki myönnetään 
pk-yrityksille, osuuskunnille, YMJ-
asetuksen 106 artiklan nojalla 
hyväksytyille tuottajaorganisaatioille, 
viljelijöille tai maatilakotitalouden 
jäsenille, jotka laajentavat 
maaseutualueilla toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 978
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
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maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille.

maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille ja 
yrityksille, jotka tarjoavat maatalousalan 
palveluja.

Or. fr

Tarkistus 979
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille ja 
maatalousalan palvelujen tarjoajille

Or. it

Tarkistus 980
Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille, 
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matkailualan toiminta mukaan luettuna.

Or. it

Tarkistus 981
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään jäsenvaltioiden 
määrittelemille pientiloille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään tiloille, jotka 
täyttävät asetuksen (EU) N:o DP/2012 
II osaston 1 luvun 9 artiklassa vahvistetut 
vaatimukset sekä jäsenvaltioiden 
määrittelemille pientiloille.

Or. de

Perustelu

Yritysten perustamista koskevilla toimilla olisi autettava kehittämään kaikkien aktiivisten 
maatalousalan yritysten ja myös pientilojen kehitystä.

Tarkistus 982
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään jäsenvaltioiden 
määrittelemille pientiloille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään tässä 
asetuksessa määritellyille ja
jäsenvaltioiden määrittelemille pientiloille.

Or. en
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Tarkistus 983
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille sekä viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille.

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille, osuuskunnille ja 
asetuksen (EU) N:o (YMJ/2012) 
106 artiklan nojalla hyväksytyille 
tuottajaorganisaatioille sekä viljelijöille
tai maatilakotitalouden jäsenille.

Or. pt

Tarkistus 984
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille sekä viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille.

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille sekä viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille ja 
maaseutualueiden muille asukkaille.

Or. en

Tarkistus 985
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 4 alakohta



AM\909362FI.doc 137/169 PE492.949v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille sekä viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille.

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille, joilla on yhteyksiä maa-
ja metsätalouteen, sekä viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille.

Or. de

Tarkistus 986
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille sekä viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille.

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille edellyttäen, että ne ovat 
mukana hankkeissa, joilla tuotetaan 
taloudellista hyötyä maatalousalalle, sekä 
viljelijöille tai maatilakotitalouden 
jäsenille.

Or. it

Tarkistus 987
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla
maatalouden ulkopuolella toimiville
mikro- ja pienyrityksille sekä viljelijöille 
tai maatilakotitalouden jäsenille.

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
toimiville pk-yrityksille sekä viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille.
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Or. es

Perustelu

Myös maatalousalan yrityksille on annettava mahdollisuus toiminnan monipuolistamiseen.

Tarkistus 988
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville
mikro- ja pienyrityksille sekä viljelijöille 
tai maatilakotitalouden jäsenille.

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville
yrityksille sekä viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille.

Or. en

Perustelu

Maatalouden innovointia ja monimuotoistamista ei saa rajoittaa vain mikro- ja pienyritysten 
toimintaan.

Tarkistus 989
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville
mikro- ja pienyrityksille sekä viljelijöille 
tai maatilakotitalouden jäsenille.

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville
yrityksille sekä viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille.

Or. en
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Perustelu

Maatalouden innovointia ja monimuotoistamista ei saa rajoittaa vain mikro- ja pienyritysten 
toimintaan. Kaikkea toimintaa, myös laajamuotoisten biojalostamojen toimintaa, on 
edistettävä ja tuettava. Tällaiset toiminnan muodot lisäävät liiketoimintamahdollisuuksia ja 
monipuolistavat tuloja viljelijöille ja maaseudun kehittämisen muille toimijoille.

Tarkistus 990
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla
maatalouden ulkopuolella toimiville 
mikro- ja pienyrityksille sekä viljelijöille 
tai maatilakotitalouden jäsenille.

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
toimiville mikro- ja pienyrityksille sekä 
viljelijöille tai maatilakotitalouden 
jäsenille.

Or. es

Perustelu

Myös maatalousalan yrityksille on annettava mahdollisuus toiminnan monipuolistamiseen.

Tarkistus 991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla
maatalouden ulkopuolella toimiville 
mikro- ja pienyrityksille sekä viljelijöille 
tai maatilakotitalouden jäsenille.

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
toimiville mikro- ja pienyrityksille sekä 
viljelijöille tai maatilakotitalouden 
jäsenille.

Or. es
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Perustelu

Myös maatalousalan yrityksillä pitäisi olla mahdollisuus pyrkiä monipuolistumiseen.

Tarkistus 992
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille sekä viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille.

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille sekä viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille ja 
maatalousalan palveluja tarjoaville 
mikro- ja pienyrityksille.

Or. fr

Tarkistus 993
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille sekä viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille.

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille sekä viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille ja 
maatalousalan palveluja tarjoaville 
mikro- ja pienyrityksille.

Or. it
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Tarkistus 994
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille sekä viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille.

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille, pienille 
maatalouselintarvikkeita jalostaville 
yrityksille sekä viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille.

Or. fr

Tarkistus 995
Marit Paulsen, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille sekä viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille.

Edellä 1 kohdan b alakohdan mukainen 
tuki myönnetään maaseutualueilla 
maatalouden ulkopuolella toimiville mikro-
ja pienyrityksille sekä viljelijöille tai
maatilakotitalouden jäsenille, mukaan 
luettuina pienimuotoisten teurastamojen 
perustamien tai kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 996
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan c alakohdan mukainen 
tuki myönnetään viljelijöille, jotka ovat 
hakemuksen jättöhetkellä osallistuneet 
pienviljelijäjärjestelmään vähintään 
yhden vuoden ajan ja jotka sitoutuvat 
siirtämään koko tilansa ja vastaavat 
tukioikeudet toiselle viljelijälle. Tukea 
maksetaan siirtopäivästä 31 päivään 
joulukuuta 2020 asti.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 997
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan c alakohdan mukainen 
tuki myönnetään viljelijöille, jotka ovat 
hakemuksen jättöhetkellä osallistuneet 
pienviljelijäjärjestelmään vähintään 
yhden vuoden ajan ja jotka sitoutuvat 
siirtämään koko tilansa ja vastaavat 
tukioikeudet toiselle viljelijälle. Tukea 
maksetaan siirtopäivästä 31 päivään 
joulukuuta 2020 asti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 998
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan c alakohdan mukainen 
tuki myönnetään viljelijöille, jotka ovat 
hakemuksen jättöhetkellä osallistuneet 
pienviljelijäjärjestelmään vähintään 
yhden vuoden ajan ja jotka sitoutuvat 
siirtämään koko tilansa ja vastaavat 
tukioikeudet toiselle viljelijälle. Tukea
maksetaan siirtopäivästä 31 päivään 
joulukuuta 2020 asti.

Edellä 1 kohdan c alakohdan mukainen 
tuki myönnetään viljelijöille, jotka siirtävät 
pysyvästi koko tilansa ja vastaavat 
tukioikeudet toiselle viljelijälle. Tuki
maksetaan siirtopäivästä alkaen vähintään 
kahdessa erässä, jotka vastaavat 
120 prosenttia viiden vuoden jaksolle 
vahvistetuista tukioikeuksista.
Jäsenvaltiot vahvistavat edellytykset 
tämän tuen myöntämiselle.

Or. ro

Tarkistus 999
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan c alakohdan mukainen 
tuki myönnetään viljelijöille, jotka ovat 
hakemuksen jättöhetkellä osallistuneet 
pienviljelijäjärjestelmään vähintään yhden 
vuoden ajan ja jotka sitoutuvat siirtämään 
koko tilansa ja vastaavat tukioikeudet 
toiselle viljelijälle. Tukea maksetaan 
siirtopäivästä 31 päivään joulukuuta 2020 
asti.

Edellä 1 kohdan c alakohdan mukainen 
tuki myönnetään viljelijöille, jotka ovat 
hakemuksen jättöhetkellä osallistuneet
vapaaehtoiseen pienviljelijäjärjestelmään 
vähintään yhden vuoden ajan ja jotka 
sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle.
Tukea maksetaan siirtopäivästä 31 päivään 
joulukuuta 2020 asti.

Or. es

Tarkistus 1000
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 5 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan c a alakohdan mukainen 
tuki myönnetään viljelijöille, jotka ovat 
harjoittaneet maataloutta vähintään 
kymmenen vuoden ajan, ovat täyttäneet 
65 vuotta, sitoutuvat pysyvästi siirtämään 
koko tilansa ja vastaavat tukioikeudet 
nuorelle viljelijälle ja lopettavat 
lopullisesti kaiken kaupallisen 
maataloustoiminnan.

Or. it

Tarkistus 1001
Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan c a alakohdan mukainen 
tuki myönnetään viljelijöille, jotka ovat 
harjoittaneet maataloutta vähintään 
kymmenen vuoden ajan, ovat täyttäneet 
60 vuotta, sitoutuvat pysyvästi siirtämään 
koko tilansa ja vastaavat tukioikeudet 
toiselle viljelijälle ja lopettavat lopullisesti 
kaiken kaupallisen maataloustoiminnan.

Or. en

Tarkistus 1002
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan c a alakohdan mukainen 
tuki myönnetään viljelijöille, jotka ovat 
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harjoittaneet maataloutta vähintään
kymmenen vuoden ajan, ovat täyttäneet 
60 vuotta, sitoutuvat pysyvästi siirtämään 
koko tilansa ja vastaavat tukioikeudet 
toiselle viljelijälle ja lopettavat lopullisesti 
kaiken kaupallisen maataloustoiminnan.

Or. en

Perustelu

Varhaiseläkejärjestelmän ikärajan olisi oltava alempi kuin 65 vuotta.

Tarkistus 1003
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan c a alakohdan mukainen 
tuki myönnetään viljelijöille, jotka ovat 
harjoittaneet maataloutta vähintään 
kymmenen vuoden ajan, ovat täyttäneet 
60 vuotta, ja jotka sitoutuvat pysyvästi 
siirtämään koko tilansa ja myös 
siirtämään pysyvästi kaikki vastaavat 
tukioikeudet toiselle viljelijälle ja 
lopettavat lopullisesti kaiken kaupallisen 
maataloustoiminnan.

Or. es

Perustelu

Sukupolvenvaihdoksen edistämiseksi olisi korostettava toiminnan lopettamiseen ja 
varhaiseläkkeeseen sovellettavia järjestelyjä. 

Tarkistus 1004
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaisen 
tuen edellytyksenä on
liiketoimintasuunnitelman esittäminen.
Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen 
on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa 
tuen myöntämisestä annetun päätöksen 
päivämäärästä.

Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaisen 
tuen edellytyksenä on 
liiketoimintasuunnitelman, johon sisältyy 
ympäristötehokkuutta koskeva 
vaikutustenarviointi, esittäminen.
Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen 
on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa 
tuen myöntämisestä annetun päätöksen 
päivämäärästä.

Or. en

Tarkistus 1005
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaisen 
tuen edellytyksenä on 
liiketoimintasuunnitelman esittäminen.
Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen 
on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa 
tuen myöntämisestä annetun päätöksen 
päivämäärästä.

Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaisen 
tuen edellytyksenä on 
liiketoimintasuunnitelman esittäminen.
Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen 
on aloitettava kahdentoista kuukauden 
kuluessa tuen myöntämisestä annetun 
päätöksen päivämäärästä.

Or. fr

Tarkistus 1006
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaisen Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaisen 
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tuen edellytyksenä on 
liiketoimintasuunnitelman esittäminen.
Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen 
on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa 
tuen myöntämisestä annetun päätöksen 
päivämäärästä.

tuen edellytyksenä on 
liiketoimintasuunnitelman esittäminen.
Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen 
on aloitettava yhden vuoden kuluessa tuen 
myöntämisestä annetun päätöksen 
päivämäärästä.

Or. ro

Tarkistus 1007
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 
artiklan a alakohdan i ja iii alakohdan 
mukaiseen tukeen maatilojen osalta 
sovellettavat ylä- ja alarajat. Edellä 1 
kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukaisen tuen alarajan on oltava 
huomattavasti korkeampi kuin 1 kohdan a 
alakohdan iii alakohdan mukaisen tuen 
ylärajan. Tukea voidaan kuitenkin 
myöntää vain tiloille, jotka vastaavat 
mikro- ja pienyritysten määritelmää.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Sukupolvenvaihdokselle ei saa asettaa muita rajoja kuin rajoja, jotka koskevat kannattavuutta 
ja nuoren viljelijän kykyä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmansa onnistuneesti.

Tarkistus 1008
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 
artiklan a alakohdan i ja iii alakohdan 
mukaiseen tukeen maatilojen osalta 
sovellettavat ylä- ja alarajat. Edellä 1 
kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukaisen tuen alarajan on oltava 
huomattavasti korkeampi kuin 1 kohdan a 
alakohdan iii alakohdan mukaisen tuen 
ylärajan. Tukea voidaan kuitenkin 
myöntää vain tiloille, jotka vastaavat 
mikro- ja pienyritysten määritelmää.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1009
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 
artiklan a alakohdan i ja iii alakohdan 
mukaiseen tukeen maatilojen osalta 
sovellettavat ylä- ja alarajat. Edellä 1 
kohdan a alakohdan i alakohdan
mukaisen tuen alarajan on oltava 
huomattavasti korkeampi kuin 1 kohdan a 
alakohdan iii alakohdan mukaisen tuen 
ylärajan. Tukea voidaan kuitenkin 
myöntää vain tiloille, jotka vastaavat 
mikro- ja pienyritysten määritelmää.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Sukupolvenvaihdokselle ei saa asettaa muita rajoja kuin rajoja, jotka koskevat kannattavuutta 
ja nuoren viljelijän kykyä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmansa onnistuneesti.
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Tarkistus 1010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 artiklan 
a alakohdan i ja iii alakohdan mukaiseen 
tukeen maatilojen osalta sovellettavat ylä-
ja alarajat. Edellä 1 kohdan a alakohdan i 
alakohdan mukaisen tuen alarajan on 
oltava huomattavasti korkeampi kuin 1 
kohdan a alakohdan iii alakohdan 
mukaisen tuen ylärajan. Tukea voidaan 
kuitenkin myöntää vain tiloille, jotka 
vastaavat mikro- ja pienyritysten
määritelmää.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 artiklan 
a alakohdan i ja iii alakohdan mukaiseen 
tukeen maatilojen osalta sovellettavat ylä-
ja alarajat. Edellä 1 kohdan a alakohdan i 
alakohdan mukaisen tuen alarajan on 
oltava huomattavasti korkeampi kuin 1 
kohdan a alakohdan iii alakohdan 
mukaisen tuen ylärajan. Tukea annetaan
tiloille, jotka vastaavat aktiivisen viljelijän 
ja mikro- ja pienyritysten määritelmiä.

Or. de

Tarkistus 1011
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 artiklan 
a alakohdan i ja iii alakohdan mukaiseen 
tukeen maatilojen osalta sovellettavat ylä-
ja alarajat. Edellä 1 kohdan a alakohdan i 
alakohdan mukaisen tuen alarajan on 
oltava huomattavasti korkeampi kuin 1 
kohdan a alakohdan iii alakohdan 
mukaisen tuen ylärajan. Tukea voidaan 
kuitenkin myöntää vain tiloille, jotka 
vastaavat mikro- ja pienyritysten 
määritelmää.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 artiklan 
a alakohdan i ja iii alakohdan mukaiseen 
tukeen maatilojen osalta sovellettavat ylä-
ja alarajat. Edellä 1 kohdan a alakohdan i 
alakohdan mukaisen tuen alarajan on 
oltava huomattavasti korkeampi kuin 1 
kohdan a alakohdan iii alakohdan 
mukaisen tuen ylärajan. Näissä raja-
arvoissa on otettava huomioon pientilojen 
välinen yhteistyö. Tukea voidaan kuitenkin 
myöntää vain tiloille, jotka vastaavat 
mikro- ja pienyritysten määritelmää.

Or. en
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Tarkistus 1012
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukaisella tuella voidaan myös ostaa 
ja/tai vuokrata
a) maata
b) koneita ja laitteita
c) maatalousrakennuksia,
pankkitakuun muodossa maanvuokrausta 
ja/tai ostoa koskevien sopimusten ja 
niihin liittyvien pääomasijoitusten osalta.
Siinä tapauksessa tuki lisätään kiinteään 
tukeen ja siihen sovelletaan liitteessä I 
määriteltyjä prosenttiosuuksia 18 artiklan 
säännösten mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 1013
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki voidaan kohdentaa myös 
innovatiivisten rahoitusvälineiden 
luomiseen, joilla edistetään 
tulokasviljelijöitä palvelevia maankäytön 
kestäviä muutoksia.

Or. en
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Tarkistus 1014
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki voidaan kohdentaa myös 
maanvuokraukseen nuorille viljelijöille 
maanvuokrasopimuksia koskevan 
pankkitakuun ja korkotuen muodossa. 
Siinä tapauksessa tuki lisätään kiinteään 
tukeen ja siihen sovelletaan liitteessä I 
määriteltyjä prosenttiosuuksia 18 artiklan 
säännösten mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 1015
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki voidaan kohdentaa myös 
maanvuokraukseen nuorille viljelijöille 
maanvuokrasopimuksia koskevan 
pankkitakuun, korkotuen ja 
verovapautusten muodossa.

Or. es

Perustelu

On tärkeää laajentaa nuorten viljelijöiden mahdollisuuksia ja harkita muun tyyppisiä tukia 
liiketoiminnan aloittamiselle lisäkannustimilla, joita ovat esimerkiksi tilapankkien tai tilusten 
siirtopalvelujen luominen, kannustimet tilojen koon kasvattamiseksi ja verovapautukset.
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Tarkistus 1016
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukainen 
tuki myönnetään kiinteänä tukena, joka
voidaan maksaa vähintään kahdessa 
erässä, ja sitä voidaan myöntää enintään 
viiden vuoden ajan. Erät voivat olla 
pieneneviä. Edellä 1 kohdan a alakohdan 
i ja ii alakohdan mukaisen tuen viimeisen 
erän maksamisen edellytyksenä on 
liiketoimintasuunnitelman moitteeton 
toteuttaminen.

5. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukainen 
tuki myönnetään kiinteänä tukena, jota
voidaan myöntää enintään viiden vuoden 
ajan, tai muissa muodoissa, kuten lainan 
takauksena tai korkotakuuna. Jos 
käytetään kiinteää tukea, erät voivat olla 
pieneneviä.

Toimivaltainen viranomainen arvioi 
liiketoimintasuunnitelman noudattamista 
viimeistään viiden vuoden kuluttua 
yksittäisestä tuen myöntämispäätöksestä. 
Jäsenvaltioiden on 
liiketoimintasuunnitelman 
toteuttamisolosuhteet huomioon ottaen 
määriteltävä edellytykset jo maksetun 
tuen takaisin perimiselle, jos arvioinnin 
yhteydessä todetaan, että edunsaaja ei ole 
noudattanut liiketoimintasuunnitelman 
sääntöjä.

Or. fr

Tarkistus 1017
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukainen 
tuki myönnetään kiinteänä tukena, joka 
voidaan maksaa vähintään kahdessa
erässä, ja sitä voidaan myöntää enintään 

5. Edellä 1 kohdan a alakohdan mukainen 
tuki myönnetään kiinteänä tukena, joka 
voidaan maksaa yhdessä tai useammassa
erässä, ja sitä voidaan myöntää enintään 
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viiden vuoden ajan. Erät voivat olla 
pieneneviä. Edellä 1 kohdan a alakohdan i 
ja ii alakohdan mukaisen tuen viimeisen 
erän maksamisen edellytyksenä on 
liiketoimintasuunnitelman moitteeton 
toteuttaminen.

viiden vuoden ajan. Jos valitaan maksun 
jakaminen eriin, erät voivat olla 
pieneneviä. Siinä tapauksessa 1 kohdan a 
alakohdan i ja ii alakohdan mukaisen tuen 
viimeisen erän maksamisen edellytyksenä 
on liiketoimintasuunnitelman moitteeton 
toteuttaminen.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaistamisen vuoksi ehdotamme, että nuoren viljelijän palkkio maksetaan yhdessä 
erässä. Maataloustoimintaa aloittavilla on tavallisesti valtavia investointitarpeita, koska he 
tarvitsevat muun muassa asianmukaisen teknisen infrastruktuurin, heidän on muutettava tila 
normien mukaiseksi sekä varmistettava tuotannon laatu ja turvallisuus. Tästä syystä tuen 
maksaminen yhdessä erässä on perusteltua, sillä se antaa mahdollisuuden toteuttaa 
maatilalla nopeita toimia. Tehokkuutta jäsenvaltio voi säännellä ottamalla käyttöön 
vaatimuksia, joiden mukaisesti palkkio käytetään.

Tarkistus 1018
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 1 kohdan a alakohdassa säädetyn 
tuen enimmäismäärä vahvistetaan liitteessä 
I. Jäsenvaltioiden on 1 kohdan a alakohdan 
i ja ii alakohdan mukaisen tuen määrää 
määrittäessään otettava huomioon myös 
ohjelma-alueen sosioekonominen tilanne.

6. Edellä 1 kohdan a alakohdassa säädetyn 
tuen enimmäismäärä vahvistetaan liitteessä 
I. Tähän määrään ei sisälly 20 artiklan 
4 kohdan 2 a alakohdassa tarkoitettu tuki 
pankkitakuun muodossa. Jäsenvaltioiden 
on 1 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan 
mukaisen tuen määrää määrittäessään 
otettava huomioon myös ohjelma-alueen 
sosioekonominen tilanne.

Or. fr

Tarkistus 1019
Rareş-Lucian Niculescu
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot voivat myöntää 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun vuotuisen tuen 
viljelijöille, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta, 
eikä sitä pidetä valtiontukena. 

Or. ro

Tarkistus 1020
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 1 kohdan c alakohdassa säädetty 
tuki on suuruudeltaan 120 prosenttia 
tuensaajan pienviljelijäjärjestelmän 
mukaisesti saamasta vuotuisesta tuesta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1021
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 1 kohdan c alakohdassa säädetty 
tuki on suuruudeltaan 120 prosenttia 
tuensaajan pienviljelijäjärjestelmän 
mukaisesti saamasta vuotuisesta tuesta.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 1022
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 1 kohdan c alakohdassa säädetty 
tuki on suuruudeltaan 120 prosenttia 
tuensaajan pienviljelijäjärjestelmän 
mukaisesti saamasta vuotuisesta tuesta.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 1023
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 1 kohdan c alakohdassa säädetty 
tuki on suuruudeltaan 120 prosenttia
tuensaajan pienviljelijäjärjestelmän 
mukaisesti saamasta vuotuisesta tuesta.

7. Edellä 1 kohdan c alakohdassa säädetty 
tuki on suuruudeltaan 150 prosenttia
tuensaajan pienviljelijäjärjestelmän 
mukaisesti saamasta vuotuisesta tuesta, 
joka maksetaan vuosierinä tai 
kertasuorituksena.

Or. en

Perustelu

Ehdotamme, että tuen määrää nostetaan I pilarin yhteydessä merkittävästi, vähintään 
150 prosenttiin vuotuisesta tuesta. Tuemme tuen maksamista kasautuvana kertasuorituksena.

Tarkistus 1024
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
asianomaisten maaseutualueiden 
sosiaaliset ja ympäristöolot, ennen kuin 
ne ottavat käyttöön tämän toimenpiteen.

Or. en

Tarkistus 1025
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat liiketoimintasuunnitelman 
vähimmäissisältöä ja perusteita, joita 
jäsenvaltioiden on sovellettava 4 kohdassa 
tarkoitettuja rajoja vahvistaessaan.

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 
liiketoimintasuunnitelman 
vähimmäissisältöä.

Or. en

Tarkistus 1026
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Varhaiseläke

1. Tämän toimenpiteen mukainen tuki 
myönnetään
a) viljelijöille, jotka päättävät lopettaa 
maataloustoiminnan harjoittamisen ja 
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luovuttaa tilansa muille viljelijöille;
b) maataloustyöntekijöille, jotka päättävät 
lopettaa pysyvästi maatilalla työskentelyn 
siirron yhteydessä.
2. Luopujan on
a) oltava luovutushetkellä vähintään 55-
vuotias muttei vielä yleisessä eläkeiässä 
tai oltava luovutushetkellä vähintään 
kymmenen vuotta nuorempi kuin yleinen 
eläkeikä kyseisessä jäsenvaltiossa;
b) luovuttava pysyvästi kaikesta 
kaupallisen maatalouden 
harjoittamisesta;
c) täytynyt harjoittaa maataloutta 
kymmenen vuoden ajan ennen luovutusta.
3. Tilan jatkajan on
a) seurattava luopujaa ryhtymällä 
20 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
maatalousyrittäjäksi, tai b) oltava alle 50-
vuotias viljelijä tai siviilioikeuden alainen 
oikeushenkilö, joka ottaa haltuunsa 
edeltäjänsä luovuttaman tilan sen koon 
lisäämiseksi.
4. Maataloustyöntekijän on
a) oltava vähintään 55-vuotias muttei 
vielä yleisessä eläkeiässä tai oltava 
vähintään kymmenen vuotta nuorempi 
kuin yleinen eläkeikä kyseisessä 
jäsenvaltiossa;
b) täytynyt edellisen viiden vuoden aikana 
käyttää vähintään puolet työajastaan 
maataloustyöhön avustavana 
perheenjäsenenä tai 
maataloustyöntekijänä;
c) täytynyt työskennellä luopujan 
maatilalla vähintään kahta 
kokopäiväisesti työskenneltyä vuotta 
vastaava aika luopujan varhaiseläkkeelle 
siirtymistä edeltävien neljän vuoden 
aikana;
d) kuuluttava sosiaaliturvajärjestelmään.
5. Varhaiseläketuen kokonaiskesto on 
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luopujan ja maataloustyöntekijän osalta 
enintään kymmenen vuotta. Se ei saa 
jatkua sen jälkeen, kun luopuja on 
täyttänyt 70 vuotta tai kun 
maataloustyöntekijä on saavuttanut 
yleisen eläkeiän.
Jos jäsenvaltio maksaa luopujalle 
tavanomaista vanhuuseläkettä, 
varhaiseläketuki myönnetään sen lisänä 
ottaen huomioon kansallisen 
vanhuuseläkkeen määrä.
6. Tuen tukikelpoinen enimmäismäärä 
vahvistetaan liitteessä I.

Or. es

Perustelu

Tätä artiklaa ei olisi pitänyt poistaa, koska tämä toimenpide helpottaa sukupolvenvaihtoa. Se 
on siten sisällytettävä takaisin tekstiin.

Tarkistus 1027
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Peruspalvelut ja kylien kunnostus 
maaseutualueilla

Peruspalvelut ja kylien kunnostus 
maaseutualueilla sekä luonnonperinnön 
suojelu ja kunnostaminen

Or. de

Tarkistus 1028
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) maaseutualueiden kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
sekä Natura 2000 -alueita ja muita 
luonnonarvoltaan merkittäviä alueita 
koskevien suojelu- ja hoitosuunnitelmien 
laatimisen ja päivittämisen;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1029
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) maaseutualueiden kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien
sekä Natura 2000 -alueita ja muita 
luonnonarvoltaan merkittäviä alueita 
koskevien suojelu- ja hoitosuunnitelmien
laatimisen ja päivittämisen;

(a) maaseutualueiden kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
laatimisen ja päivittämisen;

Or. de

Tarkistus 1030
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) maaseutualueiden kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
sekä Natura 2000 -alueita ja muita 
luonnonarvoltaan merkittäviä alueita 
koskevien suojelu- ja hoitosuunnitelmien 
laatimisen ja päivittämisen;

(a) maaseutualueiden kuntien ja niiden 
peruspalvelujen sekä palvelujen, joilla on 
arvoa maa- ja metsätaloudelle,
kehittämissuunnitelmien sekä Natura 2000 
-alueita ja muita luonnonarvoltaan 
merkittäviä alueita koskevien suojelu- ja 
hoitosuunnitelmien laatimisen ja 
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päivittämisen;

Or. de

Tarkistus 1031
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) maaseutualueiden kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
sekä Natura 2000 -alueita ja muita 
luonnonarvoltaan merkittäviä alueita 
koskevien suojelu- ja hoitosuunnitelmien 
laatimisen ja päivittämisen;

(a) maaseutualueiden kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien, 
mukaan luettuna maantieteellisiä 
merkintöjä koskeva järjestelmä, sekä 
Natura 2000 -alueita ja muita 
luonnonarvoltaan merkittäviä alueita 
koskevien suojelu- ja hoitosuunnitelmien 
laatimisen ja päivittämisen;

Or. ro

Tarkistus 1032
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(а) maaseutualueiden kuntien ja niiden 
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien 
sekä Natura 2000 -alueita ja muita 
luonnonarvoltaan merkittäviä alueita 
koskevien suojelu- ja hoitosuunnitelmien 
laatimisen ja päivittämisen;

(а) maaseutualueiden kuntien ja kylien ja
niiden peruspalvelujen 
kehittämissuunnitelmien sekä Natura 2000 
-alueita ja muita luonnonarvoltaan 
merkittäviä alueita koskevien suojelu- ja 
hoitosuunnitelmien laatimisen ja 
päivittämisen;

Or. bg
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Tarkistus 1033
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Natura 2000 –alueita, 
vesipuitedirektiivin kattamia alueita ja 
muita luonnonarvoltaan merkittäviä 
alueita koskevien suojelu- ja 
hoitosuunnitelmien laatimisen ja 
päivittämisen sekä seurannan;

Or. de

Tarkistus 1034
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) investoinnit kaikenlaisten
pieninfrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi, 
uusiutuvia energialähteitä koskevat 
investoinnit mukaan luettuina;

(b) investoinnit kaikenlaisten kylien 
kunnostamisessa ja kehittämisessä 
tarvittavien infrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 1035
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) investoinnit kaikenlaisten 
pieninfrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi, 

(b) investoinnit kaikenlaisten 
pieninfrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi;
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uusiutuvia energialähteitä koskevat 
investoinnit mukaan luettuina;

Or. de

Tarkistus 1036
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) investoinnit kaikenlaisten 
pieninfrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi, 
uusiutuvia energialähteitä koskevat 
investoinnit mukaan luettuina;

(b) investoinnit kaikenlaisten 
pieninfrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi,
erityisesti paikallisten markkinointi ja 
arvonlisäketjujen kehittäminen ja 
laajentaminen, uusiutuvia energialähteitä 
koskevat investoinnit, energiaa 
tehokkaasti käyttävät järjestelmät ja 
kestävät luonnonvarojen hallintaa ja 
jätehuoltoa koskevat järjestelmät mukaan 
luettuina;

Or. de

Tarkistus 1037
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) investoinnit kaikenlaisten 
pieninfrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi, 
uusiutuvia energialähteitä koskevat 
investoinnit mukaan luettuina;

(b) investoinnit kaikenlaisten 
pieninfrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi,
maatilamatkailua ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevat investoinnit, jotka 
noudattavat kestävyyttä koskevia 
kriteereitä, mukaan luettuina;
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Or. en

Tarkistus 1038
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) investoinnit kaikenlaisten 
pieninfrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi, 
uusiutuvia energialähteitä koskevat 
investoinnit mukaan luettuina;

(b) investoinnit kaikenlaisten 
pieninfrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi,
hajautettuja energiansäästötoimia ja
uusiutuvia energialähteitä koskevat 
investoinnit mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 1039
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) investoinnit kaikenlaisten 
pieninfrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi, 
uusiutuvia energialähteitä koskevat 
investoinnit mukaan luettuina;

(b) investoinnit kaikenlaisten 
pieninfrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi,
maaseutumatkailua ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevat investoinnit 
mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 1040
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) väestökato ja nuorten 
houkuttaminen maaseutualueille 
riippuvat investoinneista maaseudun 
infrastruktuuriin, jota jäsenvaltioiden on 
rahoitettava johdonmukaisesti ja siten 
varmistettava parempi koordinaatio 
muiden politiikkojen kanssa.

Or. ro

Tarkistus 1041
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten 
peruspalvelujen, vapaa-aika ja kulttuuri 
mukaan luettuina, perustamiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi sekä 
niihin liittyvät infrastruktuurit;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1042
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, 
vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, 
perustamiseksi, parantamiseksi tai 
laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, 
vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, 
perustamiseksi, parantamiseksi tai 
laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 
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infrastruktuurit; infrastruktuurit siten, että investoinneissa 
etusijalla ovat paikallisyhteisöjen itsensä 
sellaisten omistajuusmallien kuin 
paikallisten järjestöjen tai 
paikallisyhdistysten kautta omistamat, 
hallinnoimat ja ohjaamat 
kehittämishankkeet, joita paikallisväestö 
demokraattisesti hallinnoi ja joihin se 
osallistuu;

Or. en

Tarkistus 1043
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, 
vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, 
perustamiseksi, parantamiseksi tai 
laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 
infrastruktuurit;

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten yleisen edun 
mukaisten peruspalvelujen, vapaa-aika ja 
kulttuuri mukaan luettuina, perustamiseksi, 
parantamiseksi, ylläpitämiseksi tai 
laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 
infrastruktuurit, erityisesti 
perusterveydenhuolto (mukaan luettuina 
terveyden edistäminen ja sairauksien 
ehkäiseminen), koulutus (mukaan 
luettuna kotisairaanhoito lapsille ja 
synnyttäneille äideille) sekä ammatillista 
koulutusta, asumista ja työllisyyttä 
koskevat palvelut;

Or. en

Tarkistus 1044
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen,
vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, 
perustamiseksi, parantamiseksi tai 
laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 
infrastruktuurit;

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, 
vapaa-aika, koulutus (esikoulut, koulut ja
koulun ulkopuoliset aktiviteetit) ja
kulttuuri mukaan luettuina, perustamiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi sekä 
niihin liittyvät infrastruktuurit;

Or. pl

Tarkistus 1045
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, 
vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, 
perustamiseksi, parantamiseksi tai 
laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 
infrastruktuurit;

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen,
tiedotus, valistus, vapaa-aika ja kulttuuri 
mukaan luettuina, perustamiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi sekä 
niihin liittyvät infrastruktuurit;

Or. it

Tarkistus 1046
Sylvie Goulard, Liam Aylward, Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen,
vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, 
perustamiseksi, parantamiseksi tai 
laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 
infrastruktuurit;

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen,
käsiteollisuus-, vapaa-aika- ja 
kulttuuritoiminta mukaan luettuina, 
perustamiseksi, parantamiseksi tai 
laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 
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infrastruktuurit;

Or. fr

Tarkistus 1047
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, 
vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, 
perustamiseksi, parantamiseksi tai 
laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 
infrastruktuurit;

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, 
vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, 
perustamiseksi, parantamiseksi tai 
laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 
infrastruktuurit, erityisesti 
terveydenhuollon ja ennaltaehkäisyyn 
liittyvät järjestelyt;

Or. en

Tarkistus 1048
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, 
vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, 
perustamiseksi, parantamiseksi tai 
laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 
infrastruktuurit;

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen,
terveydenhuolto, liikenne, vapaa-aika, 
kulttuuri ja niihin liittyvät infrastruktuurit
mukaan luettuina, perustamiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 1049
Seán Kelly, Jim Higgins, Piotr Borys, Joachim Zeller, Santiago Fisas Ayxela, Marie-
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Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, 
vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, 
perustamiseksi, parantamiseksi tai 
laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 
infrastruktuurit;

(d) investoinnit maaseutuväestölle 
suunnattujen paikallisten peruspalvelujen,
urheilu, vapaa-aika ja kulttuuri mukaan 
luettuina, perustamiseksi, parantamiseksi 
tai laajentamiseksi sekä niihin liittyvät 
infrastruktuurit;

Or. en

Tarkistus 1050
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) investointi paikallisten verkostojen 
luomiseksi, parantamiseksi tai 
laajentamiseksi maataloustuotannon 
loppupään toimissa ja sosiaalisissa 
toimissa; 

Or. de

Perustelu

Naisilla on keskeinen rooli maataloustoiminnan monipuolistamisessa (esimerkiksi 
suoramarkkinointi, matkailu, maatilakahvilat, jne.) ja sosiaalisten palvelujen tarjoamisessa 
maaseutualueilla (esim. ikääntyneiden hoito ja lastenhoito). Tämä on otettava 
asianmukaisesti huomioon tehtäessä investointeja peruspalveluihin.

Tarkistus 1051
Sylvie Goulard, Liam Aylward

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d a) investoinnit viljelijöiden ja 
paikallisten yritysten välisiin ohjelmiin 
lyhyiden hankintaketjujen tarjoamiseksi 
asukkaille ja sen varmistamiseksi, että 
laadukkaat elintarvikkeet ovat 
kohtuulliseen hintaan kaikkien 
yhteiskunnan jäsenten saatavilla

Or. en


