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Tarkistus 1397
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
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille 
vuoristoalueilla ja muilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, myönnetään 
vuosittain hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata, ja niiden tarkoituksena on 
korvata viljelijöille aiheutuneet 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, jotka 
johtuvat maataloustuotannon rajoitteista 
kyseisillä alueilla.

Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille 
vuoristoalueilla ja muilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, myönnetään 
vuosittain hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata, ja niiden tarkoituksena on 
korvata viljelijöille aiheutuneet 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, jotka 
johtuvat maataloustuotannon rajoitteista 
kyseisillä alueilla, ja välttää riski, että 
nämä alueet jätetään viljelemättä niiden 
heikon kannattavuuden vuoksi.

Or. it

Tarkistus 1398
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille 
vuoristoalueilla ja muilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, myönnetään 
vuosittain hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata, ja niiden tarkoituksena on 
korvata viljelijöille aiheutuneet 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, jotka 
johtuvat maataloustuotannon rajoitteista 
kyseisillä alueilla.

Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille 
vuoristoalueilla ja muilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, ja erityisesti 
luonnonarvoltaan merkittävien alueiden 
maatalousjärjestelmille myönnetään 
vuosittain hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata, ja niiden tarkoituksena on 
korvata viljelijöille aiheutuneet 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, jotka 
johtuvat maataloustuotannon rajoitteista 
kyseisillä alueilla.
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Or. en

Tarkistus 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille 
vuoristoalueilla ja muilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai
muita erityisrajoitteita, myönnetään 
vuosittain hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata, ja niiden tarkoituksena on 
korvata viljelijöille aiheutuneet 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, jotka 
johtuvat maataloustuotannon rajoitteista 
kyseisillä alueilla.

Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille 
vuoristoalueilla ja muilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, kuten maaperän 
vähäinen tuottavuus tai kehnot ilmasto-
olot, myönnetään vuosittain hehtaarilta 
käytössä olevaa maatalousmaata, ja niiden 
tarkoituksena on korvata viljelijöille 
aiheutuneet lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka johtuvat 
maataloustuotannon rajoitteista kyseisillä 
alueilla.

Or. en

Tarkistus 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille 
vuoristoalueilla ja muilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, myönnetään 
vuosittain hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata, ja niiden tarkoituksena on 
korvata viljelijöille aiheutuneet 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, jotka 
johtuvat maataloustuotannon rajoitteista 
kyseisillä alueilla.

Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille 
vuoristoalueilla ja muilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, myönnetään 
vuosittain hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata, ja niiden tarkoituksena on 
korvata kokonaisuudessaan viljelijöille 
aiheutuneet lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka johtuvat 
maataloustuotannon rajoitteista kyseisillä 
alueilla.
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Or. en

Tarkistus 1401
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille 
vuoristoalueilla ja muilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, myönnetään 
vuosittain hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata, ja niiden tarkoituksena on 
korvata viljelijöille aiheutuneet 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, jotka 
johtuvat maataloustuotannon rajoitteista 
kyseisillä alueilla.

Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille 
vuoristoalueilla ja muilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, myönnetään 
vuosittain hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata, ja niiden tarkoituksena on 
korvata kokonaisuudessaan viljelijöille 
aiheutuneet lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka johtuvat 
maataloustuotannon rajoitteista kyseisillä 
alueilla.

Or. en

Tarkistus 1402
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille 
vuoristoalueilla ja muilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, myönnetään 
vuosittain hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata, ja niiden tarkoituksena on 
korvata viljelijöille aiheutuneet 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, jotka 
johtuvat maataloustuotannon rajoitteista 
kyseisillä alueilla.

Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille 
vuoristoalueilla ja muilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, myönnetään 
vuosittain hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata, ja niiden tarkoituksena on 
korvata kokonaisuudessaan viljelijöille 
aiheutuneet lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka johtuvat 
maataloustuotannon rajoitteista kyseisillä 
alueilla.
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Or. en

Tarkistus 1403
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille 
vuoristoalueilla ja muilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, myönnetään 
vuosittain hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata, ja niiden tarkoituksena on 
korvata viljelijöille aiheutuneet 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, jotka 
johtuvat maataloustuotannon rajoitteista 
kyseisillä alueilla.

Tuet, jotka on tarkoitettu viljelijöille 
vuoristoalueilla ja muilla alueilla, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, myönnetään 
vuosittain hehtaarilta käytössä olevaa 
maatalousmaata, ja niiden tarkoituksena on 
korvata kokonaisuudessaan viljelijöille 
aiheutuneet lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset, jotka johtuvat 
maataloustuotannon rajoitteista kyseisillä 
alueilla.

Or. en

Tarkistus 1404
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava verrattuna alueisiin, joilla ei 
ole luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
ottaen huomioon asetuksen (EU) 
N:o DP/2012 III osaston 3 luvun 
mukaiset tuet.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 1405
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava verrattuna alueisiin, joilla ei ole 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, ottaen huomioon 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 
3 luvun mukaiset tuet.

Lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava verrattuna alueisiin, joilla ei ole 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita.

Or. it

Tarkistus 1406
Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava verrattuna alueisiin, joilla ei ole 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, ottaen huomioon 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 
3 luvun mukaiset tuet.

Lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava verrattuna alueisiin, joilla ei ole 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita.

Or. it

Tarkistus 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava verrattuna alueisiin, joilla ei ole 

Lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava verrattuna alueisiin, joilla ei ole 
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luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, ottaen huomioon 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 
3 luvun mukaiset tuet.

luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita.

Or. fr

Tarkistus 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava verrattuna alueisiin, joilla ei ole 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, ottaen huomioon 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 
3 luvun mukaiset tuet.

Lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava verrattuna alueisiin, joilla ei ole 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita.

Or. de

Tarkistus 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava verrattuna alueisiin, joilla ei ole 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, ottaen huomioon 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 
3 luvun mukaiset tuet.

Lisäkustannukset ja tulonmenetykset on 
laskettava verrattuna alueisiin, joilla ei ole 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, ottaen huomioon 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 
3 luvun mukaiset tuet.

Tuet on asianmukaisesti eriytettävä siten, 
että otetaan huomioon:
– kunkin alueen erityisolosuhteet ja 
kehittämistavoitteet; 
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– maataloustoiminnalle aiheutuvien 
pysyvien luonnonhaittojen vakavuus; 
– tilan tuotantosuunta ja tarvittaessa tilan 
taloudellinen rakenne.

Or. de

Perustelu

Eri tuotantomuotoja hyödyntävien tilojen tuotannonhallintaan liittyvät monimutkaiset 
kustannukset ja menot vaihtelevat, mikä on otettava huomioon.

Tarkistus 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tukia vahvistettaessa on noudatettava 
liitteessä I vahvistettuja vähimmäis- ja 
enimmäismääriä.

3. Tukia vahvistettaessa on noudatettava 
liitteessä I vahvistettuja vähimmäis- ja 
enimmäismääriä.

Enimmäismäärää korkeampaa 
tasaushyvitystä voidaan myöntää 
edellyttäen, että tällä 
ohjelmasuunnittelutasolla myönnettyjen 
tasaushyvitysten kokonaiskeskimäärä ei 
ylitä enimmäismäärää.

Or. de

Perustelu

Tällaisilla alueilla sijaitsevat tilat, jotka hyödyntävät eri tuotantomuotoja, eroavat toisistaan 
tuotantokustannusten osalta, ja niillä on monimutkaisia menoja. Tästä syystä tuotannolla ei 
pitäisi viitata ainoastaan peltoalaan.

Tarkistus 1411
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
tukia pienennetään ohjelmassa 
määriteltävän tilakohtaisen 
enimmäispinta-alan ylittävältä osalta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tilan koko ei ole määrittävä tekijä siinä, myönnetäänkö tasaushyvitystä. 

Tarkistus 1412
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
tukia pienennetään ohjelmassa 
määriteltävän tilakohtaisen 
enimmäispinta-alan ylittävältä osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1413
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
tukia pienennetään ohjelmassa 
määriteltävän tilakohtaisen enimmäispinta-
alan ylittävältä osalta.

4. Jäsenvaltiot voivat säätää, että tukia 
pienennetään ohjelmassa määriteltävän 
tilakohtaisen enimmäispinta-alan 
ylittävältä osalta.

Or. en



AM\909514FI.doc 11/177 PE494.480v01-00

FI

Tarkistus 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia 
vuosina 2014–2017 viljelijöille alueilla, 
jotka olivat ohjelmakaudella 2007–2013 
tukikelpoisia asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan ii 
alakohdan mukaisesti mutta eivät ole enää 
tukikelpoisia 33 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun uuden aluemäärittelyn jälkeen. 
Nämä tuet ovat pieneneviä siten, että 
niiden määrä vuonna 2014 on 
80 prosenttia vuoden 2013 tuesta päättyen 
20 prosenttiin vuonna 2017.

5. Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia 
vuosina 2016–2019 viljelijöille alueilla, 
jotka olivat ohjelmakaudella 2007–2013 
tukikelpoisia asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan ii 
alakohdan mukaisesti mutta eivät ole enää 
tukikelpoisia 33 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun uuden aluemäärittelyn jälkeen. 
Nämä tuet ovat pieneneviä siten, että ne 
lakkaavat lopulta viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2019. Kullekin 
viljelijälle maksettavien pienenevien 
tukien kokonaismäärä saa olla enintään 
200 prosenttia viljelijän vuonna 2013 
saamasta tuesta. 

Or. en

Tarkistus 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia 
vuosina 2014–2017 viljelijöille alueilla, 
jotka olivat ohjelmakaudella 2007–2013 
tukikelpoisia asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan ii 
alakohdan mukaisesti mutta eivät ole enää 
tukikelpoisia 33 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun uuden aluemäärittelyn jälkeen. 

5. Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia 
vuosina 2016–2019 viljelijöille alueilla, 
jotka olivat ohjelmakaudella 2007–2013 
tukikelpoisia asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan ii 
alakohdan mukaisesti mutta eivät ole enää 
tukikelpoisia 33 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun uuden aluemäärittelyn jälkeen. 
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Nämä tuet ovat pieneneviä siten, että 
niiden määrä vuonna 2014 on 80 
prosenttia vuoden 2013 tuesta päättyen 
20 prosenttiin vuonna 2017.

Nämä tuet ovat pieneneviä siten, että ne 
lakkaavat lopulta viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2019. Kullekin 
viljelijälle maksettavien pienenevien 
tukien kokonaismäärä saa olla enintään 
200 prosenttia viljelijän vuonna 2013 
saamasta tuesta. 

Or. en

Tarkistus 1416
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia vuosina 2014–
2017 viljelijöille alueilla, jotka olivat 
ohjelmakaudella 2007–2013 tukikelpoisia 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan 
a alakohdan ii alakohdan mukaisesti mutta 
eivät ole enää tukikelpoisia 33 artiklan
3 kohdassa tarkoitetun uuden 
aluemäärittelyn jälkeen. Nämä tuet ovat 
pieneneviä siten, että niiden määrä
vuonna 2014 on 80 prosenttia 
vuoden 2013 tuesta päättyen 
20 prosenttiin vuonna 2017.

5. Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia vuosina 2014–
2017 viljelijöille alueilla, jotka olivat 
ohjelmakaudella 2007–2013 tukikelpoisia 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan 
a alakohdan ii alakohdan mukaisesti mutta 
eivät ole enää tukikelpoisia 46 artiklan
3 kohdassa tarkoitetun uuden 
aluemäärittelyn jälkeen. Nämä tuet ovat 
pieneneviä siten, että ne alkavat vuonna 
2014 ja lakkaavat lopulta viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017. Kullekin 
viljelijälle maksettavien pienenevien 
tukien kokonaismäärä saa olla enintään 
200 prosenttia viljelijän vuonna 2013 
saamasta tuesta. 

Or. en

Tarkistus 1417
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia 
vuosina 2014–2017 viljelijöille alueilla, 
jotka olivat ohjelmakaudella 2007–2013 
tukikelpoisia asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan ii 
alakohdan mukaisesti mutta eivät ole enää 
tukikelpoisia 33 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun uuden aluemäärittelyn jälkeen. 
Nämä tuet ovat pieneneviä siten, että 
niiden määrä vuonna 2014 on 80 prosenttia 
vuoden 2013 tuesta päättyen 20 prosenttiin 
vuonna 2017.

5. Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia 
vuosina 2014–2020 viljelijöille alueilla, 
jotka olivat ohjelmakaudella 2007–2013 
tukikelpoisia asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan ii 
alakohdan mukaisesti mutta eivät ole enää 
tukikelpoisia 33 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun uuden aluemäärittelyn jälkeen. 
Nämä tuet ovat pieneneviä siten, että 
niiden määrä vuonna 2014 on 80 prosenttia 
vuoden 2013 tuesta päättyen 20 prosenttiin 
vuonna 2020.

Or. sk

Tarkistus 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia 
vuosina 2014–2017 viljelijöille alueilla, 
jotka olivat ohjelmakaudella 2007–2013 
tukikelpoisia asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan ii 
alakohdan mukaisesti mutta eivät ole enää 
tukikelpoisia 33 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun uuden aluemäärittelyn jälkeen. 
Nämä tuet ovat pieneneviä siten, että 
niiden määrä vuonna 2014 on 
80 prosenttia vuoden 2013 tuesta päättyen 
20 prosenttiin vuonna 2017.

5. Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia 
vuosina 2014–2019 viljelijöille alueilla, 
jotka olivat ohjelmakaudella 2007–2013 
tukikelpoisia asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan ii 
alakohdan mukaisesti mutta eivät ole enää 
tukikelpoisia 46 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun uuden aluemäärittelyn jälkeen. 
Nämä tuet ovat pieneneviä siten, että 
niiden määrä vuonna 2015 on 
80 prosenttia vuoden 2013 tuesta päättyen 
20 prosenttiin vuonna 2019.

Or. en



PE494.480v01-00 14/177 AM\909514FI.doc

FI

Tarkistus 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia 
vuosina 2014–2017 viljelijöille alueilla, 
jotka olivat ohjelmakaudella 2007–2013 
tukikelpoisia asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan ii 
alakohdan mukaisesti mutta eivät ole enää 
tukikelpoisia 33 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun uuden aluemäärittelyn jälkeen. 
Nämä tuet ovat pieneneviä siten, että 
niiden määrä vuonna 2014 on 
80 prosenttia vuoden 2013 tuesta päättyen 
20 prosenttiin vuonna 2017.

5. Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia 
vuosina 2014–2019 viljelijöille alueilla, 
jotka olivat ohjelmakaudella 2007–2013 
tukikelpoisia asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan ii 
alakohdan mukaisesti mutta eivät ole enää 
tukikelpoisia 33 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun uuden aluemäärittelyn jälkeen. 
Nämä tuet ovat pieneneviä siten, että 
niiden määrä vuonna 2015 on 
80 prosenttia vuoden 2013 tuesta päättyen 
20 prosenttiin vuonna 2019.

Or. en

Perustelu

Pienenevien tukien alkamista lykätään, kunnes kaikki määrittelyn kannalta olennaiset tiedot 
ovat saatavilla ja jotta voidaan mahdollistaa pienenevien tukien maksaminen pidemmällä 
aikavälillä.

Tarkistus 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia vuosina 2014–
2017 viljelijöille alueilla, jotka olivat 
ohjelmakaudella 2007–2013 tukikelpoisia 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan 
a alakohdan ii alakohdan mukaisesti mutta 
eivät ole enää tukikelpoisia 33 artiklan 

5. Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia vuosina 2014–
2017 viljelijöille alueilla, jotka olivat 
ohjelmakaudella 2007–2013 tukikelpoisia 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan 
a alakohdan ii alakohdan mukaisesti mutta 
eivät ole enää tukikelpoisia 33 artiklan 
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3 kohdassa tarkoitetun uuden 
aluemäärittelyn jälkeen. Nämä tuet ovat 
pieneneviä siten, että niiden määrä 
vuonna 2014 on 80 prosenttia vuoden 2013
tuesta päättyen 20 prosenttiin vuonna 2017.

3 kohdassa tarkoitetun uuden 
aluemäärittelyn jälkeen. Nämä tuet ovat 
pieneneviä siten, että niiden määrä vuonna 
2014 on 80 prosenttia vuosien 2007–2013 
keskimääräisestä tuesta päättyen 
20 prosenttiin vuonna 2017.

Or. de

Tarkistus 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole 
saaneet 33 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua alueiden määrittelyä 
päätökseen ennen 1 päivää 
tammikuuta 2014, 5 kohtaa on 
sovellettava viljelijöihin, jotka saavat 
tukia alueilla, jotka olivat oikeutettuja 
tällaisiin tukiin ohjelmakaudella 2007–
2013. Kun alueiden määrittely saadaan 
päätökseen, edelleen tukikelpoisina 
säilyvien alueiden viljelijät saavat tämän 
toimenpiteen mukaista täyttä tukea. 
Tukikelpoisuutensa menettävien alueiden 
viljelijät eivät saa enää 5 kohdan 
mukaista tukea.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1422
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole 
saaneet 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
alueiden määrittelyä päätökseen ennen 
1 päivää tammikuuta 2014, 5 kohtaa on 
sovellettava viljelijöihin, jotka saavat 
tukia alueilla, jotka olivat oikeutettuja 
tällaisiin tukiin ohjelmakaudella 2007–
2013. Kun alueiden määrittely saadaan 
päätökseen, edelleen tukikelpoisina 
säilyvien alueiden viljelijät saavat tämän 
toimenpiteen mukaista täyttä tukea. 
Tukikelpoisuutensa menettävien alueiden 
viljelijät eivät saa enää 5 kohdan mukaista 
tukea.

6. Jäsenvaltioiden on saatettava 
päätökseen 33 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu alueiden määrittely viimeistään 
tämän asetuksen voimaantulopäivänä. 
Tukikelpoisuutensa menettävien alueiden 
viljelijät eivät saa enää 5 kohdan mukaista 
tukea.

Or. ro

Tarkistus 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole 
saaneet 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
alueiden määrittelyä päätökseen ennen 
1 päivää tammikuuta 2014, 5 kohtaa on 
sovellettava viljelijöihin, jotka saavat tukia 
alueilla, jotka olivat oikeutettuja tällaisiin 
tukiin ohjelmakaudella 2007–2013. Kun 
alueiden määrittely saadaan päätökseen, 
edelleen tukikelpoisina säilyvien alueiden 
viljelijät saavat tämän toimenpiteen 
mukaista täyttä tukea. Tukikelpoisuutensa 
menettävien alueiden viljelijät eivät saa 
enää 5 kohdan mukaista tukea.

6. Niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole 
saaneet 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
alueiden määrittelyä päätökseen ennen 
1 päivää tammikuuta 2016, 5 kohtaa on 
sovellettava viljelijöihin, jotka saavat tukia 
alueilla, jotka olivat oikeutettuja tällaisiin 
tukiin ohjelmakaudella 2007–2013. Kun 
alueiden määrittely saadaan päätökseen, 
edelleen tukikelpoisina säilyvien alueiden 
viljelijät saavat tämän toimenpiteen 
mukaista täyttä tukea. Tukikelpoisuutensa 
menettävien alueiden viljelijät eivät saa 
enää 5 kohdan mukaista tukea.

Or. en
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Tarkistus 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komissio tekee vuoteen 2015 mennessä erillisen lainsäädäntöehdotuksen pakollisista 
biofyysisistä perusteista niiden alueiden määrittelemiseksi, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita.

Tarkistus 1425
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muut alueet kuin vuoristoalueet, joilla 
on luonnonolosuhteista johtuvia 
huomattavia rajoitteita; ja

(b) muut alueet kuin vuoristoalueet, joilla 
on luonnonolosuhteista tai 
väestörakenteesta johtuvia huomattavia 
rajoitteita; ja

Or. es
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Perustelu

Väestön väheneminen on erittäin vakava ongelma maaseutualueilla. Väestön tiheys olisi sen 
vuoksi otettava yhdeksi parametriksi, jotta voitaisiin luokitella alueet, jotka ovat epäsuotuisia 
väestön vähenemisen seurauksena.

Tarkistus 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) muut alueet, joilla on erityisrajoitteita. (c) muut alueet, joilla on erityisrajoitteita, 
ja erityisesti luonnonarvoiltaan arvokkaat 
maatalousjärjestelmät.

Or. pl

Perustelu

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä vuoristoalueiden ja muiden sellaisten alueiden lisäksi, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, myös ympäristön kannalta erityisen 
arvokkaisiin alueisiin. Maataloustoiminnasta saadut tulot ovat näillä alueilla yleensä 
matalia, mikä tarkoittaa sitä, että maatalous on muuttumassa tehokkaammaksi. Tämä 
puolestaan vaikuttaa kielteisesti luonnonympäristöihin ja maisemiin, joiden vuoksi nämä 
alueet ovat niin ainutlaatuisia. 

Tarkistus 1428
Karin Kadenbach

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) luonnonarvoltaan merkittävien 
alueiden maatalousjärjestelmät.

Or. en
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Tarkistus 1429
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta vuoristoalueille voitaisiin myöntää 
32 artiklan mukaisia tukia, niille on oltava 
ominaista huomattavasti rajoittuneet 
maankäyttömahdollisuudet ja oleellisesti 
nousseet tuotantokustannukset, jotka 
johtuvat

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 50 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää 
vähintään yhden liitteessä II luetelluista 
perusteista mainitulla kynnysarvolla. 
Tämän edellytyksen täyttyminen on 
varmistettava asianmukaisella 
paikallisten hallintoyksiköiden tasolla 
(LAU 2 -taso). On voitava soveltaa myös 
muita tieteellisesti todennettavissa olevia 
arviointiperusteita kuin liitteen II 
mukaisia biofyysisiä perusteita.

Or. en

Tarkistus 1430
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta vuoristoalueille voitaisiin myöntää 
32 artiklan mukaisia tukia, niille on oltava 
ominaista huomattavasti rajoittuneet 
maankäyttömahdollisuudet ja oleellisesti 
nousseet tuotantokustannukset, jotka 
johtuvat

Jotta vuoristoalueille voitaisiin myöntää 
32 artiklan mukaisia tukia, niille on oltava 
ominaista huomattavasti rajoittuneet 
maankäyttömahdollisuudet sekä heikko 
kannattavuus ja oleellisesti nousseet 
tuotantokustannukset, jotka johtuvat

Or. it
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Tarkistus 1431
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) huonot kulkuyhteydet;

Or. ro

Tarkistus 1432
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komission teksti Tarkistus

(b b) harva asutus;

Or. ro

Tarkistus 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 66 prosenttia 
käytössä olevasta maatalousmaasta 
täyttää vähintään yhden liitteessä II 
luetelluista perusteista mainitulla 
kynnysarvolla. Tämän edellytyksen 
täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 

Jäsenvaltiot voivat myöntää 32 artiklan 
mukaisia tukia muille alueille kuin 
vuoristoalueille, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia 
huomattavia rajoitteita ja jotka olivat 
ohjelmakaudella 2007–2013 tukikelpoisia 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan 
a alakohdan ii alakohdan mukaisesti.
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hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).
Komissio esittää viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015 Euroopan parlamentin 
5 päivänä toukokuuta 2010 annettuun 
päätöslauselmaan (2009/2156(INI)) 
perustuvan uuden ehdotuksen perusteista 
niiden alueiden määrittelemiseksi, joilla 
on muita rajoitteita. 
Määritettäessä muita alueita kuin 
vuoristoalueita alueiksi, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia 
huomattavia rajoitteita, olisi sovellettava 
perusteita, joiden on perustuttava 
vankkaan tieteelliseen näyttöön, joissa on 
otettava huomioon alueen 
erityisolosuhteet ja kehittämistavoitteet ja 
jotka on eriytettävä asianmukaisesti 
pysyvien luonnonhaittojen laajuuden ja 
tuotantosuunnan ja/tai tilojen 
taloudellisen rakenteen perusteella.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotus sellaisten alueiden määrittelemistä, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita, olisi hylättävä. Komission olisi laadittava YMP:n uudistuksesta riippumaton uusi 
ehdotus, jossa olisi kiinnitettävä asianmukaista huomiota Euroopan parlamentin kantaan ja 
otettava huomioon jäsenvaltioiden toimittamat tiedot.

Tarkistus 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 66 prosenttia 
käytössä olevasta maatalousmaasta 

Jäsenvaltiot voivat nimetä muita kuin 
vuoristoalueita, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita ja jotka ohjelmakaudella 2007–
2013 ovat olleet tukikelpoisia 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan 
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täyttää vähintään yhden liitteessä II 
luetelluista perusteista mainitulla 
kynnysarvolla. Tämän edellytyksen 
täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 
hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).

a alakohdan ii alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 66 prosenttia 
käytössä olevasta maatalousmaasta 
täyttää vähintään yhden liitteessä II 
luetelluista perusteista mainitulla 
kynnysarvolla. Tämän edellytyksen 
täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 
hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).

3. Jäsenvaltioiden on nimettävä muita 
alueita kuin vuoristoalueita, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, tukikelpoisiksi 32 artiklan 
mukaisesti. Näille alueille on oltava 
luonteenomaisia luonnonolosuhteista 
johtuvat huomattavat rajoitteet, jotka ovat 
seurausta kuivista tai märistä olosuhteista 
tai maaperän tai pinnanmuodostuksen 
laadusta, sekä se, että laajan 
maataloustoiminnan säilyttäminen on 
tärkeää maan hoidolle.
Liitteessä II luetellaan viitteelliset 
biofyysiset perusteet niiden alueiden 
määrittelemiseksi, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia 
huomattavia rajoitteita.

Or. fr

Tarkistus 1436
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 66 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 
hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 50 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
LAU 2 -tasolla tai selvästi määritellyn 
paikallisen yksikön tasolla, joka kattaa 
selkeän yhtenäisen maantieteellisen 
alueen, jolla on määriteltävissä oleva 
taloudellinen ja hallinnollinen 
omaleimaisuus.

Or. en

Tarkistus 1437
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 66 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 
hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 50 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
LAU 2 -tasolla tai selvästi määritellyn 
paikallisen yksikön tasolla, joka kattaa 
selkeän yhtenäisen maantieteellisen 
alueen, jolla on määriteltävissä oleva 
hallinnollinen omaleimaisuus.

Or. en
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Tarkistus 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 66 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 
hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 50 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
alimmalla paikallishallinnon tasolla.

Or. ro

Tarkistus 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 66 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 
hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 50 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 
hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).

Or. fr
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Tarkistus 1440
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 66 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 
hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 50 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 
hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).

Or. sk

Tarkistus 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 66 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 
hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 50 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 
hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).

Or. fr
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Tarkistus 1442
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 66 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 
hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 50 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 
hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).

Or. lt

Tarkistus 1443
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 66 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 
hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 66 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella alueellisten 
hallintoyksiköiden tasolla. 

Or. en
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Tarkistus 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 66 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 
hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso).

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, kun vähintään 66 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
LAU 2 -tasolla tai selvästi määritellyn 
paikallisen yksikön tasolla, joka kattaa 
selkeän yhtenäisen maantieteellisen 
alueen, jolla on määriteltävissä oleva 
taloudellinen ja hallinnollinen 
omaleimaisuus.

Or. en

Tarkistus 1445
Marit Paulsen, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 66 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 

Muilla alueilla kuin vuoristoalueilla on 
katsottava olevan luonnonolosuhteista 
johtuvia huomattavia rajoitteita ja niille 
voidaan myöntää 32 artiklan mukaisia 
tukia, jos vähintään 66 prosenttia käytössä 
olevasta maatalousmaasta täyttää vähintään 
yhden liitteessä II luetelluista perusteista 
mainitulla kynnysarvolla. Tämän 
edellytyksen täyttyminen on varmistettava 
asianmukaisella paikallisten 
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hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso). hallintoyksiköiden tasolla (LAU 2 -taso) 
tai pienempien yksiköiden tasolla, jos sitä 
perustellaan ohjelmassa esitetyillä 
objektiivisilla perusteilla.

Or. en

Tarkistus 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä liitteessä kaksi olevien 
perusteiden mukauttamiseksi 
syrjäisimpiin alueisiin, jotka ovat alttiina 
erityisille ilmasto-olosuhteille.

Or. fr

Tarkistus 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan soveltamisalaan kuuluvia 
alueita määrittäessään jäsenvaltioiden on 
suoritettava objektiivisten perusteiden 
mukainen hienosäätö voidakseen sulkea 
pois alueet, joilla on dokumentoitu olevan 
ensimmäisen alakohdan mukaisia 
luonnonolosuhteista johtuvia 
huomattavia rajoitteita, jotka on kuitenkin 
ratkaistu investoinnein tai taloudellisen 
toiminnan ansiosta.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan soveltamisalaan kuuluvia 
alueita määrittäessään jäsenvaltioiden on 
suoritettava objektiivisten perusteiden 
mukainen hienosäätö voidakseen sulkea 
pois alueet, joilla on dokumentoitu olevan 
ensimmäisen alakohdan mukaisia 
luonnonolosuhteista johtuvia 
huomattavia rajoitteita, jotka on kuitenkin 
ratkaistu investoinnein tai taloudellisen 
toiminnan ansiosta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan soveltamisalaan kuuluvia 
alueita määrittäessään jäsenvaltioiden on 
suoritettava objektiivisten perusteiden 
mukainen hienosäätö voidakseen sulkea 
pois alueet, joilla on dokumentoitu olevan 
ensimmäisen alakohdan mukaisia 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, jotka on kuitenkin ratkaistu 
investoinnein tai taloudellisen toiminnan 
ansiosta.

Määrittäessään tämän kohdan
soveltamisalaan kuuluvia alueita, joilla ei 
katsota liitteen II ilmastoperusteen nojalla 
olevan luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita, jäsenvaltioiden on suoritettava 
objektiivisten perusteiden mukainen 
hienosäätö voidakseen sulkea pois alueet, 
joilla on dokumentoitu olevan 
ensimmäisen alakohdan mukaisia 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, jotka on kuitenkin ratkaistu 
investoinnein tai taloudellisen toiminnan 
ansiosta.
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Or. en

Tarkistus 1450
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan soveltamisalaan kuuluvia 
alueita määrittäessään jäsenvaltioiden on 
suoritettava objektiivisten perusteiden 
mukainen hienosäätö voidakseen sulkea 
pois alueet, joilla on dokumentoitu olevan 
ensimmäisen alakohdan mukaisia 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, jotka on kuitenkin ratkaistu 
investoinnein tai taloudellisen toiminnan 
ansiosta.

Tämän kohdan soveltamisalaan kuuluvia 
alueita määrittäessään jäsenvaltioiden on 
suoritettava objektiivisten perusteiden 
mukainen hienosäätö voidakseen sulkea 
pois alueet, joilla on dokumentoitu olevan 
ensimmäisen alakohdan mukaisia 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, jotka on kuitenkin ratkaistu 
investoinnein tai taloudellisen toiminnan 
ansiosta, ja alueet, joiden katsotaan 
täyttävän sellaisten alueiden 
ominaisuudet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuva huomattava 
rajoite mutta jotka eivät muulla tavoin 
täytä vaatimusta, jonka mukaan 
50 prosenttia käytössä olevasta 
maatalousmaasta on asianmukaisella 
tasolla muodostuttava tarkoin rajatusta 
paikallisesta yksiköstä, joka kattaa 
selkeästi rajatun yhtenäisen 
maantieteellisen alueen, jolla on 
määriteltävissä oleva taloudellinen ja 
hallinnollinen omaleimaisuus.

Or. en

Tarkistus 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan soveltamisalaan kuuluvia 
alueita määrittäessään jäsenvaltioiden on 
suoritettava objektiivisten perusteiden 
mukainen hienosäätö voidakseen sulkea 
pois alueet, joilla on dokumentoitu olevan 
ensimmäisen alakohdan mukaisia 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, jotka on kuitenkin ratkaistu 
investoinnein tai taloudellisen toiminnan 
ansiosta.

Tämän kohdan soveltamisalaan kuuluvia 
alueita määrittäessään jäsenvaltioiden on 
suoritettava objektiivisten perusteiden 
mukainen hienosäätö voidakseen sulkea 
pois alueet, joilla on dokumentoitu olevan 
ensimmäisen alakohdan mukaisia 
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, jotka on kuitenkin ratkaistu 
investoinnein tai taloudellisen toiminnan 
ansiosta. Komissio varmistaa, että 
jäsenvaltiot soveltavat kaikkialla EU:ssa 
yhteisiä ja yhtenäisiä menetelmiä, joiden 
avulla voidaan määritellä alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia 
huomattavia rajoitteita.

Or. ro

Tarkistus 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alueet, joilla on väestörakenteellisia 
rajoitteita eli jotka ovat erittäin harvaan 
asuttuja, voidaan myös luokitella muiksi 
kuin vuoristoalueiksi.

Or. es

Perustelu

Maaseudun autioituminen on erittäin vakava ongelma tietyillä alueilla, minkä vuoksi tällaiset 
alueet on luokiteltava väestön vähenemisen seurauksena epäsuotuisiksi siten, että käytetään 
parametrinä väestön tiheyttä.

Tarkistus 1453
Marian Harkin
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Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muille kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille 
alueille voidaan myöntää 32 artiklan 
mukaisia tukia, jos niillä on 
erityisrajoitteita ja niiden maankäyttöä olisi 
jatkettava ympäristön säilyttämiseksi tai 
parantamiseksi, maaseudun ylläpitämiseksi 
ja alueen matkailumahdollisuuksien 
varjelemiseksi tai rannikoiden 
suojelemiseksi.

Muille kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille 
alueille voidaan myöntää 32 artiklan 
mukaisia tukia, jos niillä on 
erityisrajoitteita, jotka viittaavat 
luonnonhaittaan, ja niiden maankäyttöä 
olisi jatkettava ympäristön säilyttämiseksi 
tai parantamiseksi, maaseudun 
ylläpitämiseksi ja alueen 
matkailumahdollisuuksien varjelemiseksi 
tai rannikoiden suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 1454
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muille kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille 
alueille voidaan myöntää 32 artiklan 
mukaisia tukia, jos niillä on 
erityisrajoitteita ja niiden maankäyttöä olisi 
jatkettava ympäristön säilyttämiseksi tai 
parantamiseksi, maaseudun ylläpitämiseksi 
ja alueen matkailumahdollisuuksien 
varjelemiseksi tai rannikoiden 
suojelemiseksi.

Muille kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille 
alueille voidaan myöntää 32 artiklan 
mukaisia tukia, jos ne sijaitsevat 
kaupunkien lähialueilla tai niillä on
erityisrajoitteita ja niiden maankäyttöä olisi 
jatkettava ympäristön säilyttämiseksi tai 
parantamiseksi, maaseudun ylläpitämiseksi 
ja alueen matkailumahdollisuuksien 
varjelemiseksi tai rannikoiden 
suojelemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 1455
Sylvie Goulard
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Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muille kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille 
alueille voidaan myöntää 32 artiklan 
mukaisia tukia, jos niillä on 
erityisrajoitteita ja niiden maankäyttöä olisi 
jatkettava ympäristön säilyttämiseksi tai 
parantamiseksi, maaseudun ylläpitämiseksi 
ja alueen matkailumahdollisuuksien 
varjelemiseksi tai rannikoiden 
suojelemiseksi.

Muille kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille 
alueille voidaan myöntää 32 artiklan 
mukaisia tukia, jos niillä on 
erityisrajoitteita ja niiden maankäyttöä olisi 
jatkettava ympäristön säilyttämiseksi tai 
parantamiseksi, maaseudun ylläpitämiseksi 
ja alueen matkailumahdollisuuksien 
varjelemiseksi, rannikoiden suojelemiseksi 
tai kaupunkien lähialueilla sijaitsevien 
maatalousalueiden elinkelpoisuuden 
säilyttämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, Giancarlo 
Scottà

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muille kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille 
alueille voidaan myöntää 32 artiklan 
mukaisia tukia, jos niillä on 
erityisrajoitteita ja niiden maankäyttöä olisi 
jatkettava ympäristön säilyttämiseksi tai 
parantamiseksi, maaseudun ylläpitämiseksi 
ja alueen matkailumahdollisuuksien 
varjelemiseksi tai rannikoiden 
suojelemiseksi.

Muille kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille 
alueille voidaan myöntää 32 artiklan 
mukaisia tukia, jos niillä on 
erityisrajoitteita ja niiden maankäyttöä olisi 
jatkettava ympäristön säilyttämiseksi tai 
parantamiseksi, maaseudun tai 
kosteikkojen ylläpitämiseksi, vesivarojen 
säilyttämiseksi ja alueen 
matkailumahdollisuuksien varjelemiseksi 
tai rannikoiden suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 1457
Marit Paulsen, George Lyon
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Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisrajoitteista kärsivien alueiden on 
muodostuttava luonnonsuojelua koskevien 
edellytysten kannalta yhdenmukaisista 
alueista, eikä niiden kokonaispinta-ala saa 
ylittää kymmentä prosenttia asianomaisen 
jäsenvaltion pinta-alasta.

Erityisrajoitteista kärsivien alueiden on 
muodostuttava luonnonsuojelua koskevien 
edellytysten kannalta yhdenmukaisista 
alueista, eikä niiden kokonaispinta-ala saa 
ylittää kymmentä prosenttia asianomaisen 
jäsenvaltion pinta-alasta lukuun ottamatta, 
kun kyse on huomattavista muutoksista 
ohjelmakauden 2007–2013 
aluemäärittelyissä ja jäsenvaltiot 
perustelevat asianmukaisesti 
korkeamman prosenttiosuuden 
luonnonsuojelua koskevien objektiivisten 
edellytysten pohjalta.

Or. en

Tarkistus 1458
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun kyseessä ovat kosteikot, 
aluemäärittely toteutetaan muista 
hallinnollisista yksiköistä riippumatta ja 
Ramsarin yleissopimuksen perusteita 
noudattaen kosteikkoalueen 
toiminnallisella tasolla ja sen yhteydessä 
on sovellettava suojelu- ja 
hoitotoimenpiteitä koskevaa 
suunnitelmaa. Suunnitelma voi olla 
Ramsarin yleissopimukseen perustuva 
hoitosuunnitelma tai muodostua suojelu-
ja hoitotoimenpiteistä, joissa noudatetaan 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
suosituksia, luonnonvaraisten lintujen 
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suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/147/EY 
mukaisia suosituksia tai yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY suosituksia. 

Or. fr

Tarkistus 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 3 kohdassa tarkoitettujen alueiden uusi 
määrittely.

(b) 3 kohdassa tarkoitettujen alueiden uusi 
määrittely tai jos sitä ei ole saatettu 
päätökseen, kaudella 2007–2013 käytetty 
määrittely.

Or. pt

Tarkistus 1460
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaisia eläinten 
hyvinvointia edistäviä tukia myönnetään 
viljelijöille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 
yksi tai useampi eläinten hyvinvointia 
edistävä sitoumus.

1. Tämän toimenpiteen mukaisia eläinten 
hyvinvointia edistäviä tukia myönnetään 
viljelijöille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 
yksi tai useampi eläinten hyvinvointia 
edistävä sitoumus. Tätä toimenpidettä on 
velvollisuus tarjota maaseudun 
kehittämisohjelmissa.
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Or. en

Tarkistus 1461
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaisia eläinten 
hyvinvointia edistäviä tukia myönnetään 
viljelijöille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 
yksi tai useampi eläinten hyvinvointia 
edistävä sitoumus.

1. Tämän toimenpiteen mukaisia eläinten 
hyvinvointia edistäviä tukia myönnetään 
viljelijöille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 
yksi tai useampi eläinten hyvinvointia 
edistävä sitoumus ja jotka menevät 
huomattavasti lainsäädännön 
vähimmäisvaatimuksia pidemmälle.

Or. en

Tarkistus 1462
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
tämän toimenpiteen mukaista tukea 
kaikilla alueillaan kansallisten, 
alueellisten tai paikallisten 
erityistarpeidensa ja prioriteettiensa 
mukaisesti. Tämän toimenpiteen 
sisällyttäminen maaseudun 
kehittämisohjelmiin on pakollista.

Or. en

Tarkistus 1463
Alyn Smith
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitoumukset on tehtävä yhdeksi vuodeksi, 
joka voidaan uusia.

Sitoumukset on tehtävä yleensä vähintään 
viiden ja enintään seitsemän vuoden 
ajaksi. Sitoumukset voidaan tehdä 
pidemmäksi ajaksi, jos tämä on tarpeen ja 
perusteltua. 

Or. en

Tarkistus 1464
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Aluekohtaisia tai muita 
yksikkökustannuksiin perustuvia tukia 
myönnetään vuosittain, ja niiden on 
katettava tehdystä sitoumuksesta 
viljelijöille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain. 
Tarvittaessa tuet voivat myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 20 
prosenttiin asti eläinten hyvinvointia 
edistävästä sitoumuksesta maksetusta 
palkkiosta.

Aluekohtaisia tai muita 
yksikkökustannuksiin perustuvia tukia 
myönnetään vuosittain, ja niiden on 
katettava tehdystä sitoumuksesta 
viljelijöille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain. 
Tarvittaessa tuet voisivat myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 
20 prosenttiin asti eläinten hyvinvointia 
edistävästä sitoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Jotta voidaan selvittää, 
menevätkö toimet lainsäädännön 
vähimmäisvaatimuksia pidemmälle ja 
miten viljelijöitä tuetaan, on sovellettava 
tuloksiin perustuvia eläinten hyvinvointia 
osoittavia indikaattoreita.

Or. en

Tarkistus 1465
Ramon Tremosa i Balcells
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Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Aluekohtaisia tai muita 
yksikkökustannuksiin perustuvia tukia 
myönnetään vuosittain, ja niiden on 
katettava tehdystä sitoumuksesta 
viljelijöille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain. 
Tarvittaessa tuet voivat myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 
20 prosenttiin asti eläinten hyvinvointia 
edistävästä sitoumuksesta maksetusta 
palkkiosta.

Aluekohtaisia tai muita 
yksikkökustannuksiin perustuvia tukia 
myönnetään vuosittain, ja niiden on 
katettava tehdystä sitoumuksesta 
viljelijöille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain. 
Tarvittaessa tuet voivat myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 
20 prosenttiin asti eläinten hyvinvointia 
edistävästä sitoumuksesta maksetusta 
palkkiosta siten, että etusijalle asetetaan 
ne kotieläintalouden alat, joiden on 
kiireesti mukauduttava tiettyjen sääntöjen 
noudattamiseen, ja kaikkien investointien, 
joilla pyritään parantamaan eläinten 
hyvinvointia, on joka tapauksessa oltava 
tukikelpoisia. 

Or. es

Tarkistus 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat niiden alojen määrittämistä, 
joilla vaatimuksia tiukennetaan eläinten 
hyvinvointiin liittyvien sitoumusten 
ansiosta.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat niiden alojen 
määrittämistä, joilla vaatimuksia 
tiukennetaan eläinten hyvinvointiin 
liittyvien sitoumusten ansiosta siten, että 
otetaan huomioon eläinten hyvinvointia 
koskevan koordinoidun eurooppalaisen 
verkoston tietämys sekä tuoreimpiin 
tutkimustuloksiin perustuvat käytänteet.

Or. en
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Tarkistus 1467
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Pinta-
alatuen lisäksi on oltava mahdollista 
myöntää puihin tai hankkeisiin liittyvää 
tukea.

Or. de

Perustelu

Joissakin tapauksissa luonnonsuojelua tai metsätaloutta koskevat näkökohdat voivat merkitä 
sitä, että puihin tai hankkeisiin liitetty tuki on tarkoituksenmukaisempaa kuin pinta-alatuki. 
Tämä koskee esimerkiksi kuollutta puuainesta: kelopuut ja puubiotoopit ovat tärkeitä 
luonnonmetsän rakenneosia. Lukemattomat eläinlajit ovat sopeutuneet elämään lahopuissa ja 
käyttämään niitä ravinnokseen.

Tarkistus 1468
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää yksityisille 
ja julkisille metsänomistajille, jotka 
sitoutuvat vapaaehtoisesti toteuttamaan 
tukitoimia, joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus.
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metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille ja julkisille elimille, 
jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 
yksi tai useampi metsätalouden 
ympäristösitoumus.

Or. es

Perustelu

Metsiä koskeviin eri toimenpiteisiin esitetyissä tarkistuksissa otetaan huomioon 
metsänomistuksen realiteetit ottamalla muutkin julkiset yhteisöt kuin kunnat tämän tuen 
piiriin.

Tarkistus 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
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metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

metsänomistajille ja julkisille elimille, 
jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti 
toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy 
yksi tai useampi metsätalouden 
ympäristösitoumus.

Or. es

Perustelu

Käsitettä on laajennettava siten, että siihen sisällytetään julkiset elimet, jotta julkiset yhteisöt 
mutta niiden lisäksi myös muuntyyppiset elimet voivat saada tukea. 

Tarkistus 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille sekä muille 
metsänhoitajille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 1472
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille sekä muille 
maankäyttäjille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea.

Or. en

Tarkistus 1474
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille, julkisille omistajille,
kunnille ja kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

Or. bg

Tarkistus 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
yksinomaan metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

Or. de

Tarkistus 1476
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään hehtaarilta metsää 
metsänomistajille ja -hoitajille, kunnille ja 
kuntayhtymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, 
joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

Or. fr

Tarkistus 1477
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan mukaisen tuen saamisen 
edellytyksenä tiettyä kynnysarvoa 
suurempien metsätilojen osalta on 
kestävää metsätaloutta vastaavan 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen; jäsenvaltiot 
määrittelevät maaseudun 
kehittämisohjelmassaan mainitun 
kynnysarvon.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Metsän ja metsämaan hoidosta säädetään jo riittävästi kansallisella tasolla riippumatta 
tilojen suuruudesta. Metsänhoitosuunnitelmien vaatiminen metsänomistajilta merkitsisi 
ainoastaan lisää byrokratiaa.

Tarkistus 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
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Lulling

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan mukaisen tuen saamisen 
edellytyksenä tiettyä kynnysarvoa
suurempien metsätilojen osalta on 
kestävää metsätaloutta vastaavan 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen; jäsenvaltiot 
määrittelevät maaseudun 
kehittämisohjelmassaan mainitun 
kynnysarvon.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä ehdotus on toissijaisuusperiaatteen vastainen.

Tarkistus 1479
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan mukaisen tuen saamisen 
edellytyksenä tiettyä kynnysarvoa 
suurempien metsätilojen osalta on kestävää 
metsätaloutta vastaavan 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen; jäsenvaltiot 
määrittelevät maaseudun 
kehittämisohjelmassaan mainitun 
kynnysarvon.

Edellä 1 kohdan mukaisen tuen saamisen 
edellytyksenä tiettyä kynnysarvoa 
suurempien metsätilojen osalta on kestävä 
metsätalous; jäsenvaltiot määrittelevät 
maaseudun kehittämisohjelmassaan 
mainitun kynnysarvon.

Or. en
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Tarkistus 1480
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan mukaisen tuen saamisen 
edellytyksenä tiettyä kynnysarvoa 
suurempien metsätilojen osalta on kestävää 
metsätaloutta vastaavan 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen; jäsenvaltiot 
määrittelevät maaseudun 
kehittämisohjelmassaan mainitun 
kynnysarvon.

Edellä 1 kohdan mukaisen tuen saamisen 
edellytyksenä tiettyä kynnysarvoa 
suurempien metsätilojen osalta on kestävää 
metsätaloutta vastaavan 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen toimittaminen, biologista 
monimuotoisuutta koskevat toimet 
mukaan lukien; jäsenvaltiot määrittelevät 
maaseudun kehittämisohjelmassaan 
mainitun kynnysarvon. Metsiä koskeviin 
toimenpiteisiin myönnettävän tuen olisi 
perustuttava kunkin jäsenvaltion 
kehittämiin hyvien 
metsänhoitokäytäntöjen 
vähimmäisvaatimuksiin.

Or. en

Tarkistus 1481
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuet kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät kansallisessa metsätalouslaissa tai 
muussa asiaa koskevassa kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetut asiaa koskevat 
pakolliset vaatimukset. Kaikki tällaiset 
vaatimukset on täsmennettävä ohjelmassa.

Tuet kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät huomattavasti kansallisessa 
metsätalouslaissa tai muussa asiaa 
koskevassa kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistetut asiaa koskevat pakolliset 
vaatimukset. Kaikki tällaiset vaatimukset 
on täsmennettävä ohjelmassa.

Or. en
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Tarkistus 1482
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tarvittaessa ja 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
määritellä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan tietyntyyppisille 
sitoumukselle pidemmän kestoajan.

Sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tarvittaessa ja 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
määritellä maaseudun 
kehittämisohjelmissaan tietyntyyppisille 
sitoumukselle pidemmän kestoajan. Puihin 
tai hankkeisiin liittyvät tuet voivat olla 
kertaluonteisia edellyttäen, että ne on 
varattu tiettyyn käyttöön yli 15 vuoden 
aikajaksolle.

Or. de

Perustelu

Kun otetaan huomioon metsissä ja metsämaassa tapahtuvat ympäristöprosessit, on järkevää, 
että puihin ja hankkeisiin liittyvät tuet kytketään pakolliseen aikajaksoon, jotta niillä voidaan 
osaltaan edistää metsien ympäristön laadun säilyttämistä ja parantamista.

Tarkistus 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuilla on katettava tehdyistä 
sitoumuksista tuensaajille aiheutuvat 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset 
kokonaan tai osittain. Tarvittaessa se voi 
myös kattaa transaktiokustannukset 
enintään 20 prosenttiin asti metsätalouden 
ympäristösitoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Tuen enimmäismäärä 
vahvistetaan liitteessä I.

3. Tuilla on katettava tehdyistä 
sitoumuksista tuensaajille aiheutuvat 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset 
kokonaan tai osittain. Tarvittaessa se voi 
myös kattaa transaktiokustannukset 
enintään 20 prosenttiin asti metsätalouden 
ympäristösitoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Tuen enimmäismäärä 
vahvistetaan liitteessä I. Selkeästi 
perustelluissa tapauksissa tukea voidaan 
antaa myös sopimuksiin, joiden 
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perusteella puita tai puuryhmiä ei käytetä; 
tällöin tukea voidaan myöntää 
hankekohtaisesti kertaluonteisena tai 
kiinteämääräisenä maksuna, joka 
lasketaan asianomaisten lisäkustannusten 
ja tulonmenetysten pohjalta.

Or. de

Perustelu

Metsäekosysteemeissä on usein tehokkaampaa jakaa tukea useille hankkeille kuin soveltaa 
kokoon perustuvaa rahoitusperustetta. Yhtenäinen kiinteämääräinen maksu, jonka määrä on 
200 euroa hehtaarilta, ei riitä kattamaan todellisia kustannuksia, sillä metsien kasvukausi on 
pitkä.

Tarkistus 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tukea voidaan myöntää yksityisille 
tahoille, kunnille ja kuntayhtymille 
sellaisiin metsätalouden geenivarojen 
säilyttämiseksi ja edistämiseksi 
toteutettaviin tukitoimiin, jotka eivät kuulu 
1, 2 ja 3 kohdan soveltamisalaan.

4. Tukea voidaan myöntää julkisille ja
yksityisille tahoille, kunnille ja 
kuntayhtymille sellaisiin metsätalouden 
geenivarojen säilyttämiseksi ja 
edistämiseksi toteutettaviin tukitoimiin, 
jotka eivät kuulu 1, 2 ja 3 kohdan 
soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 1485
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaisella tuella 
edistetään sellaisen yhteistyön muotoja, 

1. Tämän toimenpiteen mukaista tukea 
myönnetään sellaisen yhteistyön muotojen 
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johon osallistuu vähintään kaksi tahoa, ja 
erityisesti seuraavia:

edistämiseen, johon osallistuu vähintään 
kaksi tahoa, ja erityisesti seuraavia:

Or. bg

Tarkistus 1486
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän toimenpiteen mukaisella tuella 
edistetään sellaisen yhteistyön muotoja, 
johon osallistuu vähintään kaksi tahoa, ja 
erityisesti seuraavia:

1. Tämän toimenpiteen mukaisella tuella 
edistetään sellaisen yhteistyön muotoja, 
johon osallistuu vähintään kaksi tahoa, 
alkutuottajat mukaan lukien, ja erityisesti 
seuraavia:

Or. en

Tarkistus 1487
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhteistyöhön liittyvät lähestymistavat 
unionin eri toimijoiden välillä 
maataloudessa, elintarvikeketjussa ja 
metsätaloudessa sekä muiden sellaisten 
toimijoiden välillä, jotka edistävät 
maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden ja prioriteettien täyttämistä, 
toimialakohtaiset organisaatiot mukaan 
luettuina;

(a) yhteistyöhön liittyvät lähestymistavat 
viljelijöiden, maaseudun yritysten sekä 
maaseudun kehittämisjärjestöjen ja 
verkostojen välillä siten, että erityistä 
huomiota kiinnitetään pienviljelijöihin ja 
mikro- ja pienyrityksiin sekä eri 
toimijoihin paikallisissa ja alueellisissa 
elintarvikeketjuissa, metsätaloudessa sekä 
muiden sellaisten toimijoiden välillä, jotka 
edistävät maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden ja prioriteettien täyttämistä, 
toimialakohtaiset organisaatiot mukaan 
luettuina;
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Or. en

Tarkistus 1488
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhteistyöhön liittyvät lähestymistavat 
unionin eri toimijoiden välillä 
maataloudessa, elintarvikeketjussa ja 
metsätaloudessa sekä muiden sellaisten 
toimijoiden välillä, jotka edistävät 
maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden ja prioriteettien täyttämistä, 
toimialakohtaiset organisaatiot mukaan 
luettuina;

(a) yhteistyöhön liittyvät lähestymistavat 
unionin eri toimijoiden välillä 
maataloudessa, elintarvikeketjussa ja 
metsätaloudessa sekä muiden sellaisten 
toimijoiden välillä, jotka edistävät 
maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden ja prioriteettien täyttämistä, 
joiden olisi oltava tukikelpoisia ja jotka 
olisi asetettava rahoituksen osalta 
tärkeämmälle sijalle, tuottajaryhmät, 
tuottajaorganisaatiot, 
tuottajaorganisaatioiden liitot ja
toimialakohtaiset organisaatiot mukaan 
luettuina;

Or. en

Tarkistus 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhteistyöhön liittyvät lähestymistavat 
unionin eri toimijoiden välillä 
maataloudessa, elintarvikeketjussa ja 
metsätaloudessa sekä muiden sellaisten 
toimijoiden välillä, jotka edistävät 
maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden ja prioriteettien täyttämistä, 
toimialakohtaiset organisaatiot mukaan 
luettuina;

(a) yhteistyöhön liittyvät lähestymistavat 
unionin eri toimijoiden välillä 
maataloudessa, elintarvikeketjussa ja 
metsätaloudessa sekä muiden sellaisten 
toimijoiden välillä, jotka edistävät 
maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden ja prioriteettien täyttämistä, 
toimialakohtaiset organisaatiot sekä 
maaseutualueiden sosioekonomiseen 
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kehitykseen liittyvät toimijat ja elimet
mukaan luettuina; 5 artiklan kuudennessa 
prioriteetissa tarkoitetut 
laatumerkinnöistä vastaavat 
tuottajaryhmät ja maaseutualueiden 
sosioekonomiseen kehittämiseen 
kytkeytyvät yhdistykset ja toimijat on 
muun muassa myös otettava mukaan. 
Kun kyseessä ovat toimialakohtaiset 
organisaatiot, tarvitaan ainoastaan yksi 
elin, koska ne ovat luonteeltaan 
yhteistyörakenteita;

Or. es

Perustelu

Artiklassa viitataan yksiselitteisesti toimijoihin, jotka edistävät maaseudun 
kehittämispolitiikan prioriteettien täyttämistä, merkitsee, että olisi määriteltävä selkeästi 
muiden kuin maa- ja metsätalousalaan liittyvien toimijoiden panos.

Tarkistus 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhteistyöhön liittyvät lähestymistavat 
unionin eri toimijoiden välillä 
maataloudessa, elintarvikeketjussa ja 
metsätaloudessa sekä muiden sellaisten 
toimijoiden välillä, jotka edistävät 
maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden ja prioriteettien täyttämistä, 
toimialakohtaiset organisaatiot mukaan 
luettuina;

(a) yhteistyöhön liittyvät lähestymistavat 
unionin eri toimijoiden välillä 
maataloudessa, elintarvikeketjussa ja 
metsätaloudessa sekä muiden sellaisten 
toimijoiden välillä, jotka edistävät 
maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden ja prioriteettien täyttämistä ja 
erityisesti maatalousalan ja kaupallisen 
alan työpaikkojen luomista, 
toimialakohtaiset organisaatiot mukaan 
luettuina;

Or. de
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Tarkistus 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhteistyöhön liittyvät lähestymistavat 
unionin eri toimijoiden välillä 
maataloudessa, elintarvikeketjussa ja 
metsätaloudessa sekä muiden sellaisten 
toimijoiden välillä, jotka edistävät 
maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden ja prioriteettien täyttämistä, 
toimialakohtaiset organisaatiot mukaan 
luettuina;

(a) yhteistyöhön liittyvät lähestymistavat 
unionin eri toimijoiden välillä 
maataloudessa, elintarvikeketjussa ja 
metsätaloudessa sekä muiden sellaisten 
toimijoiden välillä, jotka edistävät 
maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden ja prioriteettien täyttämistä, 
toimialakohtaiset organisaatiot, 
tuottajaryhmät ja osuuskunnat mukaan 
luettuina;

Or. de

Tarkistus 1492
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhteistyöhön liittyvät lähestymistavat 
unionin eri toimijoiden välillä 
maataloudessa, elintarvikeketjussa ja 
metsätaloudessa sekä muiden sellaisten 
toimijoiden välillä, jotka edistävät 
maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden ja prioriteettien täyttämistä, 
toimialakohtaiset organisaatiot mukaan 
luettuina;

(a) yhteistyöhön liittyvät lähestymistavat 
unionin eri toimijoiden välillä 
maataloudessa, 
maatalouselintarvikeketjussa ja 
metsätaloudessa sekä muiden sellaisten 
toimijoiden välillä, jotka edistävät 
maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden ja prioriteettien täyttämistä, 
toimialakohtaiset organisaatiot mukaan 
luettuina;

Or. it
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Tarkistus 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhteistyöhön liittyvät lähestymistavat 
unionin eri toimijoiden välillä 
maataloudessa, elintarvikeketjussa ja 
metsätaloudessa sekä muiden sellaisten 
toimijoiden välillä, jotka edistävät 
maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden ja prioriteettien täyttämistä, 
toimialakohtaiset organisaatiot mukaan 
luettuina;

(a) yhteistyöhön liittyvät lähestymistavat 
unionin eri toimijoiden välillä 
maataloudessa, elintarvikeketjussa, 
biopohjaisessa taloudessa ja 
metsätaloudessa sekä muiden sellaisten 
toimijoiden välillä, jotka edistävät 
maaseudun kehittämispolitiikan 
tavoitteiden ja prioriteettien täyttämistä, 
toimialakohtaiset organisaatiot mukaan 
luettuina;

Or. en

Tarkistus 1494
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) klusterien ja verkostojen luominen; (b) klusterien, verkostojen ja 
koordinointipisteiden luominen;

Or. de

Tarkistus 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan mukainen yhteistyö voi 
liittyä erityisesti seuraaviin:

2. Edellä 1 kohdan mukainen yhteistyö, 
johon osallistuu viljelijöitä, 
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metsänhoitajia, elintarvike- ja 
metsätalousalan yrityksiä tai niiden 
organisaatioita, voi liittyä erityisesti 
seuraaviin aloihin:

Or. pt

Tarkistus 1496
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) pilottihankkeet; (a) pilotti-, esittely- ja lippulaivahankkeet;

Or. en

Perustelu

Tutkimuksen ja markkinoiden välinen kuilu on kurottava umpeen. Paremmalla yhteistyöllä 
helpotetaan osaltaan uusien yritystoiminta- ja työnsaantimahdollisuuksien luomista 
viljelijöille ja maaseudun kehittämisen toimijoille.

Tarkistus 1497
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) pilottihankkeet; (a) pilotti-, esittely- ja lippulaivahankkeet;

Or. en

Perustelu

Kunnianhimoiset esittelyohjelmat, jotka ovat saaneet huomattavaa rahoitusta, muualla 
maailmassa, kuten Yhdysvalloissa, ovat jo houkutelleet monia eurooppalaisia yrityksiä. Myös 
esittely- ja lippulaiva-aloitteita sekä biopohjaisten tuotteiden käyttöön tähtääviä aloitteita on 
tuettava voimakkaasti maatalouspolitiikassa, sillä tutkimuksen ja markkinoiden välinen kuilu 
on kurottava umpeen kiireesti.
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Tarkistus 1498
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) pilottihankkeet; (a) pilotti-, esittely- ja lippulaivahankkeet;

Or. en

Tarkistus 1499
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uusien tuotteiden, käytäntöjen, 
menetelmien ja tekniikoiden kehittäminen 
maataloudessa, elintarvikealalla ja 
metsätaloudessa;

(b) uusien tuotteiden, käytäntöjen, 
menetelmien ja tekniikoiden kehittäminen 
maataloudessa, maatalouselintarvikealalla 
ja metsätaloudessa;

Or. it

Tarkistus 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uusien tuotteiden, käytäntöjen, 
menetelmien ja tekniikoiden kehittäminen 
maataloudessa, elintarvikealalla ja 
metsätaloudessa;

(b) uusien tuotteiden, käytäntöjen, 
menetelmien ja tekniikoiden kehittäminen 
ja/tai käyttö maataloudessa, 
elintarvikealalla ja metsätaloudessa sekä 
biopohjaisissa tuotteissa;

Or. en
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Tarkistus 1501
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uusien tuotteiden, käytäntöjen, 
menetelmien ja tekniikoiden kehittäminen 
maataloudessa, elintarvikealalla ja 
metsätaloudessa;

(b) uusien tuotteiden, käytäntöjen, 
menetelmien ja tekniikoiden kehittäminen 
ja/tai käyttöönotto maataloudessa, 
elintarvikealalla ja metsätaloudessa sekä 
näihin liittyvässä ammatillisessa 
koulutuksessa;

Or. en

Tarkistus 1502
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uusien tuotteiden, käytäntöjen, 
menetelmien ja tekniikoiden kehittäminen 
maataloudessa, elintarvikealalla ja 
metsätaloudessa;

(b) uusien tuotteiden, käytäntöjen, 
menetelmien ja tekniikoiden käyttö 
maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalalla sekä biopohjaisten 
tuotteiden alalla;

Or. en

Perustelu

Kunnianhimoiset esittelyohjelmat, jotka ovat saaneet huomattavaa rahoitusta, muualla 
maailmassa, kuten Yhdysvalloissa, ovat jo houkutelleet monia eurooppalaisia yrityksiä. Myös 
esittely- ja lippulaiva-aloitteita sekä biopohjaisten tuotteiden käyttöön tähtääviä aloitteita on 
tuettava voimakkaasti maatalouspolitiikassa, sillä tutkimuksen ja markkinoiden välinen kuilu 
on kurottava umpeen kiireesti.
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Tarkistus 1503
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uusien tuotteiden, käytäntöjen,
menetelmien ja tekniikoiden kehittäminen 
maataloudessa, elintarvikealalla ja 
metsätaloudessa;

(b) horisontaalinen ja vertikaalinen 
yhteistyö maatalouselintarvikeketjun 
toimijoiden välillä (sellaisissa asioissa 
kuin esimerkiksi siemenet, lannoitteet, 
kasvinsuojeluaineet, laitteistot ja 
vähittäiskauppiaat) tehokkaampien ja 
ympäristöystävällisempien 
viljelykäytäntöjen, tuotteiden, menetelmien 
ja tekniikoiden kehittämiseksi 
maataloudessa, elintarvikealalla ja 
metsätaloudessa sekä jätteen 
vähentämiseksi;

Or. en

Perustelu

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers , equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

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

Tarkistus 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) yhteistyö maatalouselintarvikeketjun 
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toimijoiden välillä tehokkaampien ja 
tuottavampien maatalouskäytäntöjen, 
tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden 
kehittämiseksi maataloudessa, 
elintarvikeketjussa ja metsätaloudessa 
sekä jätteen vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhteistyö pienten toimijoiden välillä 
yhteisten työprosessien järjestämisessä 
sekä tilojen ja resurssien jakamisessa;

(c) yhteistyö eri toimijoiden välillä 
yhteisten työprosessien järjestämisessä 
sekä tilojen ja resurssien jakamisessa;

Or. es

Tarkistus 1506
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) horisontaalinen ja vertikaalinen 
yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä 
logististen rajapintojen kehittämiseksi 
tavoitteena edistää lyhyitä toimitusketjuja 
ja paikallisia markkinoita;

(d) horisontaalinen ja vertikaalinen 
yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä 
logististen rajapintojen kehittämiseksi 
tavoitteena edistää lyhyitä toimitusketjuja 
ja paikallisia markkinoita ja vahvistaa 
lisäarvoa toimitusketjun tuottajien osalta;

Or. en
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Tarkistus 1507
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) horisontaalinen ja vertikaalinen 
yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä 
logististen rajapintojen kehittämiseksi 
tavoitteena edistää lyhyitä toimitusketjuja 
ja paikallisia markkinoita;

(d) horisontaalinen ja vertikaalinen 
yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä 
logististen rajapintojen kehittämiseksi 
tavoitteena perustaa ja kehittää paikallisia 
myyntiketjuja ja tuottaa arvoa, jotta 
voidaan edistää lyhyitä toimitusketjuja 
sekä paikallisia ja alueellisia markkinoita;

Or. de

Tarkistus 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) horisontaalinen ja vertikaalinen 
yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä 
logististen rajapintojen kehittämiseksi 
tavoitteena edistää lyhyitä toimitusketjuja 
ja paikallisia markkinoita;

(d) horisontaalinen ja vertikaalinen 
yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä 
logististen rajapintojen kehittämiseksi 
tavoitteena edistää lyhyitä toimitusketjuja 
ja paikallisia markkinoita sekä muunlaisia 
tavanomaisista poikkeavia 
toimituskanavia; 

Or. es

Tarkistus 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) horisontaalinen ja vertikaalinen 
yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä 
logististen rajapintojen kehittämiseksi 
tavoitteena edistää lyhyitä toimitusketjuja 
ja paikallisia markkinoita;

(d) horisontaalinen ja vertikaalinen 
yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä 
logististen rajapintojen kehittämiseksi 
tavoitteena edistää lyhyitä toimitusketjuja 
ja paikallisia markkinoita etenkin 
17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 
17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen laatutuotteiden osalta;

Or. en

Tarkistus 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) monipuolistamistoimet, joiden avulla 
maaseutualueilla tarjotaan elintarvikkeita 
tai muita palveluita maatilamatkailun, 
kulttuurin tai amatööriurheilun alalla;

Or. fr

Tarkistus 1511
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) paikalliset menekinedistämistoimet 
lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten 
markkinoiden kehittämiseksi;

(e) paikalliset menekinedistämistoimet 
lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten 
sekä alueellisten markkinoiden 
kehittämiseksi ja ruoan haaskaamisen 
vähentämiseksi;

Or. de
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Tarkistus 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) paikalliset menekinedistämistoimet 
lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten 
markkinoiden kehittämiseksi;

(e) paikalliset menekinedistämistoimet 
lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten 
markkinoiden kehittämiseksi etenkin 
17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 
17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen laatutuotteiden osalta;

Or. en

Tarkistus 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) paikalliset menekinedistämistoimet 
lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten 
markkinoiden kehittämiseksi;

(e) paikalliset menekinedistämistoimet 
lyhyiden toimitusketjujen, paikallisten 
markkinoiden ja laatujärjestelmiin 
sisältyvien tuotteiden kehittämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) paikalliset menekinedistämistoimet 
lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten 

(e) paikalliset menekinedistämistoimet 
lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten 
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markkinoiden kehittämiseksi; markkinoiden sekä muunlaisten 
tavanomaisista poikkeavien 
toimituskanavien kehittämiseksi; 

Or. es

Tarkistus 1515
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) tiedotus- ja menekinedistämistoimet, 
jotka liittyvät laatujärjestelmän mukaisten 
tuotteiden kehittämiseen 
maatalousjärjestelmien, kuten 
luonnonmukaisen maatalouden ja 
luonnonarvoltaan merkittävien alueiden 
maatalousjärjestelmien, avulla;

Or. en

Tarkistus 1516
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) toimet, joilla pyritään edistämään 
laatujärjestelmän mukaisten tuotteiden 
menekkiä ja niitä koskevaa tiedottamista. 
erityisten maatalousjärjestelmien, kuten 
luonnonmukaisen maatalouden ja 
luonnonarvoltaan merkittävien alueiden 
maatalousjärjestelmien, avulla; 

Or. en
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Tarkistus 1517
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) uusiutuvia energialähteitä koskevat 
hankkeet; 

Or. en

Tarkistus 1518
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) koko luonnonmukaisten 
elintarvikkeiden ketjun kattava tuki;

Or. en

Tarkistus 1519
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) yhteiset toimet ilmastonmuutoksen 
lieventämiseksi ja siihen sopeutumiseksi;

(f) ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja 
siihen sopeutumiseen tähtäävät yhteiset 
toimet, kuten vesihuoltoon ja veden 
varastointiin liittyvät toimet maatalouden 
ja erityisesti maatalousjärjestelmien 
ylläpitämiseksi;

Or. it



PE494.480v01-00 64/177 AM\909514FI.doc

FI

Tarkistus 1520
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) yhteiset toimet ilmastonmuutoksen 
lieventämiseksi ja siihen sopeutumiseksi;

(f) ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja 
siihen sopeutumiseen tähtäävät yhteiset 
toimet, kuten vesihuoltoon ja veden 
varastointiin liittyvät toimet maatalouden 
ja erityisesti maatalousjärjestelmien 
ylläpitämiseksi;

Or. it

Tarkistus 1521
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) yhteiset toimet ilmastonmuutoksen 
lieventämiseksi ja siihen sopeutumiseksi;

(f) ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja 
siihen sopeutumiseen sekä 
tehokkaampaan vesihuoltoon tähtäävät 
yhteiset toimet; 

Or. en

Tarkistus 1522
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) yhteiset toimet ilmastonmuutoksen 
lieventämiseksi ja siihen sopeutumiseksi;

(f) yhteiset toimet ilmastonmuutoksen 
lieventämiseksi ja siihen sopeutumiseksi, 
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uusiutuvien energialähteiden käytön 
edistäminen mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 1523
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) ympäristöhankkeita ja nykyisiä 
ympäristökäytäntöjä koskevat yhteiset 
lähestymistavat;

(g) ympäristöhankkeita ja nykyisiä 
ympäristökäytäntöjä koskevat 
yhteensovitetut lähestymistavat, jotka 
koskevat erityisesti maatalousmaiseman 
säilyttämistä;

Or. de

Tarkistus 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) ympäristöhankkeita ja nykyisiä 
ympäristökäytäntöjä koskevat yhteiset 
lähestymistavat;

(g) ympäristöhankkeita ja nykyisiä 
ympäristökäytäntöjä sekä asetuksen (EU) 
N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistettuja ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koskevat yhteiset 
lähestymistavat

Or. en

Tarkistus 1525
Marc Tarabella
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Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) ympäristöhankkeita ja nykyisiä 
ympäristökäytäntöjä koskevat yhteiset 
lähestymistavat;

(g) ympäristöhankkeita ja nykyisiä 
ympäristökäytäntöjä sekä asetuksen (EU) 
N:o DP/2012 III osaston 2 luvussa 
tarkoitettuja ilmaston ja ympäristön 
kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä
koskevat yhteiset lähestymistavat;

Or. fr

Tarkistus 1526
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) ympäristöhankkeita ja nykyisiä 
ympäristökäytäntöjä koskevat yhteiset 
lähestymistavat;

(g) maatalouden ekologisia järjestelmiä,
ympäristöhankkeita ja nykyisiä 
ympäristökäytäntöjä koskevat yhteiset 
lähestymistavat;

Or. en

Tarkistus 1527
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) yhteistyö yhdistysten ja järjestöjen 
tai sellaisten elinten ja yksittäisten 
sidosryhmien välillä, jotka osallistuvat 
maatalousmaiseman ja kulttuuriperinnön 
säilyttämiseen;
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Or. de

Tarkistus 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) yhteiset linjaukset, jotka koskevat 
työpaikkojen luomista erityisesti naisille 
ja nuorille maaseutualueilla;

Or. de

Tarkistus 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g b) elämänlaadun ja maaseudun 
infrastruktuurin parantamista koskevat 
linjaukset;

Or. de

Tarkistus 1530
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) horisontaalinen ja vertikaalinen 
yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä 
elintarvikkeissa, energiantuotannossa ja 
teollisissa prosesseissa käytettävän 

(h) horisontaalinen ja vertikaalinen 
yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä 
elintarvikkeissa, energiantuotannossa ja 
teollisissa prosesseissa käytettävän 
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biomassan tuottamiseksi kestävällä tavalla; biomassan tuottamiseksi kestävällä tavalla 
sekä vesihuollossa ja veden varastoinnissa 
maatalouden ja erityisesti 
maatalousjärjestelmien ylläpitämiseksi;

Or. it

Tarkistus 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) maaseutu- ja kaupunkialueiden 
välisten yhteyksien edistäminen 
ravinnekiertojen tehostamiseksi;

Or. en

Perustelu

Tähän olisi sisällytettävä orgaanisen jätteen keräämisjärjestelmän luominen, biokaasun 
hyödyntäminen sekä investoinnit peltojen lannoittamiseen jätteillä, jos jätteet ovat laadultaan 
riittävän korkealaatuisia, jotta ne voidaan määritellä lannoitteiksi. 

Tarkistus 1532
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) yhteen tai useampaan maaseudun 
kehittämistä koskevaan unionin 
prioriteettiin liittyvän paikallisen 
kehittämisstrategian täytäntöönpano 
varsinkin muina kuin asetuksen (EU) 
N:o [CSF/2012] 28 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa määriteltyinä julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksina;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. bg

Tarkistus 1533
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) metsänhoito-suunnitelmien tai 
vastaavien välineiden laatiminen.

(j) metsänhoitosuunnitelmien laatiminen 
kestävää metsätaloutta noudattaen ja 
siten, että niihin sisällytetään biologista 
monimuotoisuutta koskevia toimia, joiden 
avulla voidaan parantaa tuntuvasti 
metsätaloudesta riippuvaisten tai sen 
vaikutuksille alttiiden lajien ja 
luontotyyppien suojelun tasoa, EU:n 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
strategian mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1534
Daciana Octavia Sârbu

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) sukupolvien välisen tietämyksen 
siirron ja yhteistyön helpottaminen 
tavoitteena kannustaa sukupolvien 
väliseen vaihtoon maataloudessa ja 
viljelysmaan periytymisessä.

Or. ro

Tarkistus 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) sosiaalisen osallisuuden edistäminen, 
köyhyyden vähentäminen ja talouden 
kehittäminen maaseutualueilla.

Or. es

Tarkistus 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j b) sellaisten tuottajan ja jalostajan 
välisten maatalouselintarvikkeita 
koskevien sopimusten edistäminen, joissa 
otetaan hinnanmäärittelyssä huomioon 
tuotantokustannukset;

Or. es

Perustelu

Elintarvikeketjun epätasapainot on korjattava. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
toimialakohtaisten organisaatioiden yhteisiä neuvotteluja ja sitä, että viitehinnat perustuvat 
tiettyihin vertailuarvoihin, kuten tuotantokustannuksiin, jotta voidaan varmistaa, että tilat 
säilyttävät taloudellisen elinkelpoisuutensa.

Tarkistus 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) maaseutumatkailuun liittyvien 
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matkailupalvelujen kehittäminen ja/tai 
markkinointi.

Or. de

Perustelu

Maatalouteen perustuvan matkailun kehittäminen ja markkinoiminen on maatalouden 
kannalta erityisen tärkeää. Monilla alueilla matkailu on tiiviisti kytköksissä maatalouteen.

Tarkistus 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j b) "sosiaalisen maatalouden" 
hankkeiden kehittäminen (vihreän hoivan 
esimerkkiä noudattaen).

Or. de

Perustelu

"Sosiaalisen maatalouden" kaltaisen maatalouden uuden yritystoiminnan kehittäminen EU:n 
"vihreän hoivan" esimerkkiä seuraten on tärkeää alueellisen tason taloudelle mutta myös 
tiloille, sillä se tarjoaa lisätulomahdollisuuksia.

Tarkistus 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) eläimet huomioon ottavaa tuotantoa 
on edistettävä toimitusketjun toimijoiden 
välisellä yhteistyöllä.

Or. en
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Tarkistus 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan b alakohdan mukaista 
tukea myönnetään vain vastaperustetuille 
klustereille ja verkostoille sekä sellaisille 
klustereille ja verkostoille, jotka 
käynnistävät itselleen uuden toiminnan.

Poistetaan.

Edellä 2 kohdan b alakohdan mukaisia 
tukitoimia koskevaa tukea voidaan 
myöntää myös yksittäisille toimijoille, jos 
tämän mahdollisuus sisältyy maaseudun 
kehittämisohjelmaan.

Or. fr

Tarkistus 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 kohdan b alakohdan mukaisia 
tukitoimia koskevaa tukea voidaan 
myöntää myös yksittäisille toimijoille, jos 
tämän mahdollisuus sisältyy maaseudun 
kehittämisohjelmaan.

Edellä 2 kohdan b alakohdan mukaisia 
tukitoimia koskevaa tukea voidaan 
myöntää myös yksittäisille toimijoille, jos 
tämän mahdollisuus sisältyy maaseudun 
kehittämisohjelmaan.

Edellä 2 kohdan mukaisia tukitoimia 
koskevaa tukea voidaan myöntää myös 
yksittäisten hankkeiden toimijoille, jos 
nämä toimivat kumppanuusperusteisesti 
ja kun tällaista mahdollisuutta tarjotaan 
maaseudun kehittämisohjelmassa.

Or. fr
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Tarkistus 1542
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kun toteutetaan 
liiketoimintasuunnitelmaa taikka 
metsänhoitosuunnitelmaa tai vastaavaa tai 
kehittämisstrategiaa, jäsenvaltiot voivat 
myöntää tuen joko kokonaissummana, joka 
kattaa yhteistyökustannukset ja 
toteutetuista hankkeista aiheutuneet 
kustannukset, tai kattaa vain 
yhteistyökustannukset ja käyttää 
hankkeiden toteutukseen muiden 
toimenpiteiden mukaisia varoja tai muita 
unionin rahastoja.

6. Kun kyseessä on metsätalousalan 
yhteistyö, 2 kohdan j alakohdan 
toimenpiteitä lukuun ottamatta, tuen 
edellytyksenä on 
metsänhoitosuunnitelman tai vastaavan 
välineen sekä biologista 
monimuotoisuutta koskevien toimien 
toimittaminen, jotta voitaisiin parantaa 
tuntuvasti metsätaloudesta riippuvaisten 
tai sen vaikutuksille alttiiden lajien ja 
luontotyyppien suojelun tasoa EU:n 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
strategian mukaisesti. Metsiä koskeviin 
toimenpiteisiin myönnettävän tuen olisi 
perustuttava hyvien 
metsänhoitokäytäntöjen 
vähimmäisvaatimuksiin. Kun toteutetaan 
liiketoimintasuunnitelmaa taikka 
metsänhoitosuunnitelmaa tai vastaavaa tai 
kehittämisstrategiaa, jäsenvaltiot voivat 
myöntää tuen joko kokonaissummana, joka 
kattaa yhteistyökustannukset ja 
toteutetuista hankkeista aiheutuneet 
kustannukset, tai kattaa vain 
yhteistyökustannukset ja käyttää 
hankkeiden toteutukseen muiden 
toimenpiteiden mukaisia varoja tai muita 
unionin rahastoja. Bioenergian käyttöön ja 
tuotantoon myönnettävän tuen on 
perustuttava kestävyyttä koskeviin 
kriteereihin.

Or. en

Tarkistus 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson
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Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Tämän toimenpiteen mukainen yhteistyö 
voidaan yhdistää muista unionin 
rahastoista kuin maaseuturahastosta 
samalla alueella tuettuihin hankkeisiin. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
tämän toimenpiteen ja muiden kansallisten 
tai unionin tukivälineiden yhdistämisestä 
aiheudu liian suuria korvauksia.

9. Tämän toimenpiteen mukainen yhteistyö 
voidaan yhdistää muista unionin 
rahastoista kuin maaseuturahastosta 
samalla alueella tuettuihin hankkeisiin. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
tämän toimenpiteen ja muiden kansallisten 
tai unionin tukivälineiden yhdistämisestä 
aiheudu liian suuria korvauksia. Tukeen 
oikeutettujen hankkeiden, klusterien, 
verkostojen, lyhyiden toimitusketjujen ja 
paikallisten markkinoiden 
erityispiirteiden tarkentaminen on 
esitettävä jäsenvaltioiden toimittamissa 
ohjelmissa.

Or. en

Tarkistus 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Siirretään komissiolla valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tukeen oikeutettujen 
hankkeiden, klusterien, verkostojen, 
lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten 
markkinoiden erityispiirteiden 
tarkentamista sekä 2 kohdassa lueteltuja 
tukitoimien tyyppejä koskevan tuen 
myöntämisedellytyksiä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1545
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Siirretään komissiolla valta antaa 
90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tukeen 
oikeutettujen hankkeiden, klusterien, 
verkostojen, lyhyiden toimitusketjujen ja 
paikallisten markkinoiden erityispiirteiden 
tarkentamista sekä 2 kohdassa lueteltuja 
tukitoimien tyyppejä koskevan tuen 
myöntämisedellytyksiä.

10. Siirretään komissiolla valta antaa 
90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tukeen 
oikeutettujen hankkeiden, klusterien, 
verkostojen, lyhyiden toimitusketjujen ja 
paikallisten markkinoiden erityispiirteiden 
tarkentamista sekä 2 kohdassa lueteltuja 
tukitoimien tyyppejä koskevan tuen 
myöntämisedellytyksiä. Jokaisessa 
kansallisessa tai alueellisessa ohjelmassa 
on vahvistettava vähimmäismäärä, jolla 
tuetaan paikallisten toimintaryhmien 
tekemää yhteistyötä.

Or. fr

Tarkistus 1546
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
37 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1549
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. it

Perustelu

On ehdotettu, että "tulojen vakauttamisvälineet" siirretään toisesta pilarista ensimmäiseen, 
jotta niiden täytäntöönpanosta tulisi yksinkertaista, sujuvaa ja tarkoituksenmukaista ja 
ensimmäisen pilarin taattua toimeentuloa koskevia tavoitteita vastaavaa. Näiden toisen 
pilarin (maaseudun kehittäminen) mukaisten välineiden käyttö saattaisi johtaa kilpailun 
vääristymiseen tai epäyhdenmukaiseen täytäntöönpanoon unionin tasolla, sillä maaseudun 
kehittämisohjelmien laatiminen kuuluu alueellisen tai paikallisen politiikkaan, joka on viime 
kädessä kytköksissä yhteisrahoituskykyyn.
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Tarkistus 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) suoraan viljelijöille maksettavan
taloudellisen tuen sato-, eläin- ja 
kasvivakuutusmaksuihin, kun vakuutus 
otetaan epäsuotuisten sääolojen ja eläin- tai 
kasvitautien taikka tuholaisten 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;

(a) sato-, eläin- ja kasvivakuutusmaksuihin 
tarkoitetun taloudellisen tuen, kun 
vakuutus otetaan epäsuotuisten sääolojen ja 
eläin- tai kasvitautien taikka tuholaisten 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;

Or. fr

Tarkistus 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) suoraan viljelijöille maksettavan 
taloudellisen tuen sato-, eläin- ja 
kasvivakuutusmaksuihin, kun vakuutus 
otetaan epäsuotuisten sääolojen ja eläin- tai 
kasvitautien taikka tuholaisten 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;

(a) suoraan viljelijöille tai viljelijäryhmille 
tai vakuutusjärjestelmiin valtion 
taloudellisella osallistumisella
maksettavan taloudellisen tuen sato-, eläin-
ja kasvivakuutusmaksuihin, kun vakuutus 
otetaan epäsuotuisten sääolojen ja eläin- tai 
kasvitautien taikka tuholaisten 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;

Or. en

Tarkistus 1552
Herbert Dorfmann

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

(a) suoraan viljelijöille maksettavan 
taloudellisen tuen sato-, eläin- ja 
kasvivakuutusmaksuihin, kun vakuutus 
otetaan epäsuotuisten sääolojen ja eläin- tai 
kasvitautien taikka tuholaisten 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;

(a) suoraan viljelijöille tai 
viljelijäyhdistyksille tai -järjestöille
maksettavan taloudellisen tuen sato-, eläin-
ja kasvivakuutusmaksuihin, kun vakuutus 
otetaan epäsuotuisten sääolojen ja eläin- tai 
kasvitautien taikka tuholaisten 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;

Or. it

Tarkistus 1553
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) suoraan viljelijöille maksettavan 
taloudellisen tuen sato-, eläin- ja 
kasvivakuutusmaksuihin, kun vakuutus 
otetaan epäsuotuisten sääolojen ja eläin- tai 
kasvitautien taikka tuholaisten 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;

(a) suoraan viljelijöille, näiden 
osuuskunnille tai asetuksen (EU) 
N:o (YMJ/2012) 106 artiklan nojalla 
hyväksytyille tuottajajärjestöille 
maksettavan taloudellisen tuen sato-, eläin-
ja kasvivakuutusmaksuihin, kun vakuutus 
otetaan epäsuotuisten sääolojen ja eläin- tai 
kasvitautien taikka tuholaisten 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;

Or. pt

Tarkistus 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

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

(a) suoraan viljelijöille maksettavan 
taloudellisen tuen sato-, eläin- ja 
kasvivakuutusmaksuihin, kun vakuutus 
otetaan epäsuotuisten sääolojen ja eläin- tai 
kasvitautien taikka tuholaisten 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;

(a) suoraan viljelijöille ja metsätuotteiden 
tuottajille maksettavan taloudellisen tuen 
sato-, eläin-, kasvi- ja 
metsävakuutusmaksuihin, kun vakuutus 
otetaan epäsuotuisten sääolojen,
tulipalojen ja eläin- tai kasvitautien taikka 
tuholaisten tai metsityskustannusten
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;

Or. fr

Tarkistus 1555
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) suoraan viljelijöille maksettavan 
taloudellisen tuen sato-, eläin- ja 
kasvivakuutusmaksuihin, kun vakuutus 
otetaan epäsuotuisten sääolojen ja eläin- tai 
kasvitautien taikka tuholaisten 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;

(a) suoraan viljelijöille maksettavan 
taloudellisen tuen sato-, eläin- ja 
kasvivakuutusmaksuihin, kun vakuutus 
otetaan epäsuotuisten sääolojen, 
luonnonvaraisten eläinten, myös lintujen,
ja eläin- tai kasvitautien taikka tuholaisten 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta;

Or. lv

Tarkistus 1556
Herbert Dorfmann

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) Edellä 1 kohdan a alakohdan 
mukainen tuki myönnetään suoraan 
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viljelijöille tai jäsenvaltion hyväksymille 
viljelijäyhdistyksille, jos nämä ovat 
tehneet yhteisen vakuutussopimuksen 
jäsentensä puolesta;

Or. it

Tarkistus 1557
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille tai 
suoraan viljelijöille, joista viljelijöille tai 
metsänomistajille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista tai 
vahinkoa aiheuttavien lajien invaasiosta
taikka ympäristövahingosta tai 
ilmastokatastrofista johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;

Or. fr

Tarkistus 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista taikka
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille tai 
vakuutusyhtiöille, joista viljelijöille 
maksetaan taloudellista korvausta eläin- tai 
kasvitaudista, ympäristövahingosta tai 
epäsuotuisista sääoloista, kuten 
kuivuudesta, johtuvien taloudellisten 
tappioiden johdosta;

Or. es
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Perustelu

Useimmilla jäsenvaltioilla on maatalousvakuutusjärjestelmä, jonka päämääränä on selkeästi 
siirtää riski pois viljelijältä vakuutuksien kautta. Vakuutusjärjestelmä on täytäntöönpanoltaan 
kattavampi ja joustavampi kuin sijoitusrahastojärjestelmä, jota ei monissa valtioissa edes 
käytössä. Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus toimia joustavasti, jotta ne voisivat 
valita tavan, jolla ne haluavat kehittää tätä välinettä niiden omien riskinhallintajärjestelmien 
mukaisesti.

Tarkistus 1559
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille, osuuskunnille tai 
asetuksen (EU) N:o (YMJ/2012) 
106 artiklan nojalla hyväksytyille 
tuottajajärjestöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;

Or. pt

Tarkistus 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta epäsuotuisista sääoloista, 
tuholaisten aiheuttamasta vahingosta,
eläin- tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;
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Or. en

Tarkistus 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläintaudista, eläimiä tai 
kasveja vahingoittavista organismeista 
taikka ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;

Or. fr

Tarkistus 1562
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta epäsuotuisista sääoloista, eläin-
tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;

Or. it

Tarkistus 1563
Csaba Sándor Tabajdi

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

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista tai
ympäristövahingosta taikka epäsuotuisista 
sääoloista, kuten kuivuudesta ja tulvista,
johtuvien taloudellisten tappioiden 
johdosta;

Or. en

Tarkistus 1564
Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta tai haitallisista 
sääilmiöistä johtuvien taloudellisten 
tappioiden johdosta;

Or. en

Tarkistus 1565
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;

(b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta epäsuotuisista sääoloista, eläin-
tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta;
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Or. en

Tarkistus 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämäntyyppiset tulojen vakauttamisratkaisut ovat huomattavan paljon tehottomampia kuin 
vastaavanlaiset käytössä olevat vakuutusmahdollisuudet, jotka perustuvat alustaviin 
sopimuksiin ja futuurimarkkinoihin.

Tarkistus 1567
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tulojen vakauttamisvälinettä ei ole sopivaa käyttää maaseuturahaston yhteydessä, koska sen 
käyttö saattaa olla erittäin kallista ja epävakaata ja äärimmäisissä tapauksissa sen olisi 
mahdollisesti oltava määrältään suurempi kuin joidenkin jäsenvaltioiden toisen pilarin 
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määrärahat, kuten ilmenee komission vaikutustenarvioinnista. 

Tarkistus 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1570
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
37 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu sijoitusrahastosta, josta 
maksetaan korvausta viljelijöille, joiden 
tulot laskevat jyrkästi.

Or. it

Tarkistus 1571
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu sijoitusrahastosta, josta 
maksetaan korvausta viljelijöille, joiden 
tulot laskevat jyrkästi.

Or. it

Tarkistus 1572
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

(c) tulojen vakauttamisvälineen 
vakuutusmaksujen maksamiseen ja/tai 
taloudellisen tuen maksamiseen 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

Or. it
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Tarkistus 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
vakuutuksiin ja/tai sijoitusrahastoille, 
joista maksetaan korvausta viljelijöille, 
joiden tulot laskevat paljon.

Or. it

Tarkistus 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta tulojen 
menetystä koskeville vakuutusvälineille ja
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
jyrkästi, tai osuuskunnille tai 
asetuksen (EU) N:o (YMJ/2012) 
106 artiklan nojalla hyväksytyille 
tuottajajärjestöille, jotka ovat kärsineet 
taloudellisia tappioita.

Or. pt

Tarkistus 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille tai vakuutusmaksuihin, 
joista maksetaan korvausta viljelijöille, 
joiden tulot laskevat paljon.

Or. es

Perustelu

Yhdelläkään EU:n valtiolla ei ole tähän mennessä kokemusta tulojen vakauttamisvälineistä. 
Tästä syystä jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus kehittää tätä välinettä nykyisten 
riskienhallintamallien puitteissa. Useimmilla jäsenvaltioilla on kuitenkin 
maatalousvakuutusjärjestelmä, jonka päämääränä on siirtää riski pois viljelijältä 
vakuutuksien kautta.

Tarkistus 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille tai vakuutusmaksuihin, 
joista maksetaan korvausta viljelijöille, 
joiden tulot laskevat paljon.

Or. es

Perustelu

Tavoitteena on kannustaa joustavuuteen, jotta voitaisiin olla realistisia sen suhteen, miten 
vakuutusjärjestelmät sisällytetään tulojen vakauttamisvälineisiin.

Tarkistus 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille tai vakuutusmaksuihin, 
joista maksetaan korvausta viljelijöille, 
joiden tulot laskevat paljon.

Or. es

Tarkistus 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille tai vakuutusmaksuihin, 
joista maksetaan korvausta viljelijöille, 
joiden tulot laskevat paljon.

Or. en

Tarkistus 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
jyrkästi, tai taloudellisesta tuesta, jota 
maksetaan suoraan viljelijöille 
vakuutusmaksujen maksamiseen siltä 
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varalta, että heidän tulonsa laskevat 
jyrkästi.

Or. it

Tarkistus 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille tai 
tulovakuutusjärjestelyihin, joista 
maksetaan korvausta viljelijöille, joiden 
tulot laskevat huomattavasti.

Or. fr

Tarkistus 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat 
paljon.

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille, joista maksetaan 
korvausta viljelijöille jyrkän 
tulonmenetyksen seurauksena.

Or. en

Tarkistus 1582
Esther de Lange
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 38, 39 ja 40 artiklassa tarkoitettujen 
välineiden mukaisen viljelijöille 
annettavan tuen olisi perustuttava 
yksittäisen viljelijän arvioituihin 
tappioihin tai indeksiperusteisiin 
järjestelmiin vapaaehtoiselta pohjalta.

Or. en

Tarkistus 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b ja c alakohdan 
soveltamiseksi ilmaisulla 'sijoitusrahasto' 
tarkoitetaan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksymää 
järjestelmää, jossa siihen kuuluvat 
viljelijät voivat vakuuttaa itsensä sellaisia 
taloudellisia tappioita vastaan, jotka 
aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista taikka 
ympäristövahingosta, taikka heidän 
tulojensa voimakasta laskua vastaan ja 
jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1584
Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b ja c alakohdan 
soveltamiseksi ilmaisulla 'sijoitusrahasto' 
tarkoitetaan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksymää 
järjestelmää, jossa siihen kuuluvat viljelijät 
voivat vakuuttaa itsensä sellaisia 
taloudellisia tappioita vastaan, jotka 
aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista taikka 
ympäristövahingosta, taikka heidän 
tulojensa voimakasta laskua vastaan ja 
jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia.

2. Edellä 1 kohdan b ja c alakohdan 
soveltamiseksi ilmaisulla 'sijoitusrahasto' 
tarkoitetaan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksymää 
järjestelmää, jossa siihen kuuluvat viljelijät 
voivat vakuuttaa itsensä sellaisia 
taloudellisia tappioita vastaan, jotka 
aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista taikka 
epäsuotuisista sääoloista, taikka heidän 
tulojensa voimakasta laskua vastaan ja 
jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia.

Or. en

Tarkistus 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b ja c alakohdan 
soveltamiseksi ilmaisulla 'sijoitusrahasto' 
tarkoitetaan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksymää 
järjestelmää, jossa siihen kuuluvat viljelijät 
voivat vakuuttaa itsensä sellaisia 
taloudellisia tappioita vastaan, jotka 
aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista taikka 
ympäristövahingosta, taikka heidän 
tulojensa voimakasta laskua vastaan ja 
jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia.

2. Edellä 1 kohdan b ja c alakohdan 
soveltamiseksi ilmaisulla 'sijoitusrahasto' 
tarkoitetaan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksymää 
järjestelmää, jossa siihen kuuluvat viljelijät 
voivat vakuuttaa itsensä sellaisia 
taloudellisia tappioita vastaan, jotka 
aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista, 
epäsuotuisista ilmasto-oloista tai 
tuholaisten aiheuttamasta vahingosta 
taikka ympäristövahingosta, taikka heidän 
tulojensa voimakasta laskua vastaan ja 
jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia.

Or. en
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Tarkistus 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b ja c alakohdan 
soveltamiseksi ilmaisulla 'sijoitusrahasto' 
tarkoitetaan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksymää 
järjestelmää, jossa siihen kuuluvat viljelijät 
voivat vakuuttaa itsensä sellaisia 
taloudellisia tappioita vastaan, jotka 
aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista taikka 
ympäristövahingosta, taikka heidän 
tulojensa voimakasta laskua vastaan ja 
jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia.

2. Edellä 1 kohdan b ja c alakohdan 
soveltamiseksi ilmaisulla 'sijoitusrahasto' 
tai 'vakuutusyhtiö' tarkoitetaan 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti hyväksymää järjestelmää, jossa 
siihen kuuluvat viljelijät voivat vakuuttaa 
itsensä sellaisia taloudellisia tappioita 
vastaan, jotka aiheutuvat eläin- tai 
kasvitaudeista, ympäristövahingosta taikka 
epäsuotuisista ilmasto-oloista, taikka 
heidän tulojensa voimakasta laskua vastaan 
ja jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia.

Or. es

Tarkistus 1587
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b ja c alakohdan 
soveltamiseksi ilmaisulla 'sijoitusrahasto' 
tarkoitetaan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksymää 
järjestelmää, jossa siihen kuuluvat viljelijät 
voivat vakuuttaa itsensä sellaisia 
taloudellisia tappioita vastaan, jotka 
aiheutuvat eläin- tai kasvitaudeista taikka 
ympäristövahingosta, taikka heidän 
tulojensa voimakasta laskua vastaan ja 
jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia.

2. Edellä 1 kohdan b ja c alakohdan 
soveltamiseksi ilmaisulla 'sijoitusrahasto' 
tarkoitetaan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksymää 
järjestelmää, jossa siihen kuuluvat viljelijät 
voivat vakuuttaa itsensä sellaisia 
taloudellisia tappioita vastaan, jotka 
aiheutuvat epäsuotuisista sääoloista, eläin-
tai kasvitaudeista taikka 
ympäristövahingosta, taikka heidän 
tulojensa voimakasta laskua vastaan ja 
jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia.
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Or. it

Tarkistus 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
tämän toimenpiteen ja muiden 
kansallisten tai unionin tukivälineiden 
taikka yksityisten vakuutusjärjestelmien 
yhdistämisestä aiheudu liian suuria 
korvauksia. Euroopan 
globalisaatiorahastosta, jäljempänä 
'EGR', saatu suora tulotuki otetaan myös 
huomioon viljelijöiden tulotasoa 
arvioitaessa.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämä ehto ei ole välttämätön, sillä menetysten arvioimista varten asetetuissa rajoituksissa 
otetaan jo huomioon kaikki tulot, ja lisäksi korvausta maksetaan ainoastaan tulojen ja 
menojen välisestä erosta, jonka osuus prosentteina ei saa koskaan olla yli 70. Tämä merkitsee 
sitä, että jokaisen viljelijän on otettava 30 prosentin osuus riskivastuusta itselleen.

Tarkistus 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
tämän toimenpiteen ja muiden kansallisten 
tai unionin tukivälineiden taikka 
yksityisten vakuutusjärjestelmien 
yhdistämisestä aiheudu liian suuria 
korvauksia. Euroopan 
globalisaatiorahastosta, jäljempänä 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
tämän toimenpiteen ja muiden kansallisten 
tai unionin tukivälineiden taikka 
yksityisten vakuutusjärjestelmien 
yhdistämisestä aiheudu liian suuria 
korvauksia.
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'EGR', saatu suora tulotuki otetaan myös 
huomioon viljelijöiden tulotasoa 
arvioitaessa.

Or. en

Tarkistus 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta – 36 alaviite

Komission teksti Tarkistus

36. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o […], annettu […], 
Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–
2020), EUVL L […], […], s. […].

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 90 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat 39 artiklan 3 kohdan b 
alakohdassa ja 40 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen sijoitusrahastoille 
myönnettävien kaupallisten lainojen 
vähimmäis- ja enimmäiskestoa.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Vakauttamisvälineen sisällyttäminen toiseen pilariin, mikä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot 
yhteisrahoittavat sitä, ei ole loogista, sillä jotkut jäsenvaltiot päättävät soveltaa sitä ja toiset 
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eivät. Sen seurauksena jotkut tuottajat joutuvat epäsuotuisampaan asemaan kuin toiset 
tuottajat, joilla on käytössään välineitä torjua samaa markkinakriisiä. Tämä puolestaan 
hajottaa markkinoiden yhtenäisyyttä.

Tarkistus 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

38 artikla Poistetaan.
Sato-, eläin- ja kasvivakuutus
1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaista tukea myönnetään 
vain vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista 
tai direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta, lukuun ottamatta 
korkeinta ja alinta määrää.
2. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on todettava virallisesti 
epäsuotuisten sääolojen, eläin- tai 
kasvitaudin taikka tuholaisvahingon 
esiintyminen.
Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vahvistaa 
etukäteen kriteerit, joiden perusteella 
virallinen toteaminen katsotaan 
tapahtuneeksi.
3. Vakuutuskorvaukset eivät saa korvata 
enempää kuin 37 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen tappioiden 
korvaamisesta aiheutuvat 
kokonaiskustannukset, eikä niihin saa 
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liittyä mitään tulevan tuotannon tyyppiä 
tai määrää koskevia ehtoja tai 
määräyksiä.
Jäsenvaltiot voivat asettaa 
tarkoituksenmukaiset tuen 
enimmäismäärät vakuutusmaksulle, jolle 
tukea voidaan myöntää.
4. Enimmäistukiprosentti vahvistetaan 
liitteessä I.

Or. en

Tarkistus 1593
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

38 artikla Poistetaan.
Sato-, eläin- ja kasvivakuutus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaista tukea myönnetään 
vain vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista 
tai direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta, lukuun ottamatta 
korkeinta ja alinta määrää.
2. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on todettava virallisesti 
epäsuotuisten sääolojen, eläin- tai 
kasvitaudin taikka tuholaisvahingon 
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esiintyminen.
Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vahvistaa 
etukäteen kriteerit, joiden perusteella 
virallinen toteaminen katsotaan 
tapahtuneeksi.
3. Vakuutuskorvaukset eivät saa korvata 
enempää kuin 37 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen tappioiden 
korvaamisesta aiheutuvat 
kokonaiskustannukset, eikä niihin saa 
liittyä mitään tulevan tuotannon tyyppiä 
tai määrää koskevia ehtoja tai 
määräyksiä.
Jäsenvaltiot voivat asettaa 
tarkoituksenmukaiset tuen 
enimmäismäärät vakuutusmaksulle, jolle 
tukea voidaan myöntää.
4. Enimmäistukiprosentti vahvistetaan 
liitteessä I.

Or. en

Tarkistus 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

38 artikla Poistetaan.
38 artiklan 5 kohta Sato-, eläin- ja 

kasvivakuutus
1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaista tukea myönnetään 
vain vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista 
tai direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
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tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta, lukuun ottamatta 
korkeinta ja alinta määrää.
2. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on todettava virallisesti 
epäsuotuisten sääolojen, eläin- tai 
kasvitaudin taikka tuholaisvahingon 
esiintyminen.
Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vahvistaa 
etukäteen kriteerit, joiden perusteella 
virallinen toteaminen katsotaan 
tapahtuneeksi.
3. Vakuutuskorvaukset eivät saa korvata 
enempää kuin 37 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen tappioiden 
korvaamisesta aiheutuvat 
kokonaiskustannukset, eikä niihin saa 
liittyä mitään tulevan tuotannon tyyppiä 
tai määrää koskevia ehtoja tai 
määräyksiä.
Jäsenvaltiot voivat asettaa 
tarkoituksenmukaiset tuen 
enimmäismäärät vakuutusmaksulle, jolle 
tukea voidaan myöntää.
4. Enimmäistukiprosentti vahvistetaan 
liitteessä I.

Or. fr

Tarkistus 1595
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

38 artikla Poistetaan.
38 artiklan 5 kohta Sato-, eläin- ja 

kasvivakuutus
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1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaista tukea myönnetään 
vain vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista 
tai direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta, lukuun ottamatta 
korkeinta ja alinta määrää.
2. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on todettava virallisesti 
epäsuotuisten sääolojen, eläin- tai 
kasvitaudin taikka tuholaisvahingon 
esiintyminen.
Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vahvistaa 
etukäteen kriteerit, joiden perusteella 
virallinen toteaminen katsotaan 
tapahtuneeksi.
3. Vakuutuskorvaukset eivät saa korvata 
enempää kuin 37 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen tappioiden 
korvaamisesta aiheutuvat 
kokonaiskustannukset, eikä niihin saa 
liittyä mitään tulevan tuotannon tyyppiä 
tai määrää koskevia ehtoja tai 
määräyksiä.
Jäsenvaltiot voivat asettaa 
tarkoituksenmukaiset tuen 
enimmäismäärät vakuutusmaksulle, jolle 
tukea voidaan myöntää.
4. Enimmäistukiprosentti vahvistetaan 
liitteessä I.

Or. it

Tarkistus 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään vain 
vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta, lukuun ottamatta 
korkeinta ja alinta määrää.

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään vain 
vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
aiheuttavat huomattavaa tulonmenetystä, 
jossa otetaan huomioon kunkin tuotteen 
tai tilan tunnuspiirteet. Menetys on 
laskettava tietyn vuoden sadonmenetystä 
vastaavaksi.

Or. es

Perustelu

Kolmenkymmenen prosentin kynnysarvo on liian korkea eikä kannusta viljelijöitä käyttämään 
riskinhallintavälineitä. Tilan tuotoksia on käytettävä perustana, sillä hintojen ja kustannusten 
vaihtelu merkitsee sitä, että ne on määriteltävä yksitellen vuosittain.

Tarkistus 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään vain 
vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista tai 

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään vain 
vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista tai 
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direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta, lukuun ottamatta 
korkeinta ja alinta määrää.

direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä. Tällaisen 
vakuutuksen olisi katettava 
keskimääräisen vuosituotannon 
perusteella lasketut menetykset 
vakuutuksen kattamalta alalta.

Or. en

Tarkistus 1598
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään vain 
vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta, lukuun ottamatta
korkeinta ja alinta määrää.

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään vain 
vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutettuihin toimenpiteisiin, kun ne 
pienentävät vuosituotantoa yli 
15 prosenttia viljelijän keskimääräiseen 
vuosituotantoon verrattuna.
Keskimääräinen vuosituotanto lasketaan 
ottamalla huomioon kolmen edellisen 
vuoden tai viiden edellisen vuoden luvut
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta lukua 
tai asianmukaisesti perustelluissa 
poikkeuksellisissa olosuhteissa ottamalla 
huomioon edellisen viisivuotiskauden 
luvut joltakin sen vuodelta.

Aiheutuneiden menetysten laskettua 
määrää voidaan mukauttaa kunkin 
tuotetyypin erityisominaisuuksiin 
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käyttämällä
(a) biologisia indeksejä (menetetyn 
biomassan määrä) tai vastaavia 
sadonmenetysindeksejä, jotka 
vahvistetaan maatilan tasolla, 
paikallisella, alueellisella tai kansallisella 
tasolla, tai
(b) sääindeksejä (kuten sademäärä ja 
lämpötila), jotka vahvistetaan 
paikallisella, alueellisella tai kansallisella 
tasolla.

Or. pt

Tarkistus 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään vain 
vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää.

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään vain 
vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
tuhoavat yli 15 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää.

Aiheutuneiden menetysten määrä voidaan 
laskea kunkin tuotetyypin mukaan 
käyttämällä biologisia indeksejä 
(menetetyn biomassan määrä) tai 
vastaavia sadonmenetysindeksejä, jotka 
vahvistetaan maatilan tasolla tai 
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aggregoidulla tasolla. 

Or. pt

Tarkistus 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään vain 
vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää.

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään vain 
vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää.

Aiheutuneen menetyksen laskettua 
määrää voidaan mukauttaa kunkin 
tuotetyypin erityisominaisuuksiin 
käyttämällä
(a) biologisia indeksejä (menetetyn 
biomassan määrä) tai vastaavia 
sadonmenetysindeksejä, jotka 
vahvistetaan maatilan tasolla, 
paikallisella, alueellisella tai kansallisella 
tasolla, tai
(b) sääindeksejä (kuten sademäärä ja 
lämpötila), jotka vahvistetaan 
paikallisella, alueellisella tai kansallisella 
tasolla.

Or. fr
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Tarkistus 1601
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään vain 
vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää.

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään vain 
vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä vuosituotannosta, 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
määrää. Vahingon aiheuttamien 
Viljelijälle koituneiden yksittäisten 
menetysten laskemiseksi voidaan käyttää 
validoituja indeksiperusteisia järjestelmiä.

Or. en

Perustelu

Menetysten laskemiseen tarkoitettujen indeksiperusteisten järjestelmien käyttö olisi sallittava, 
jos jäsenvaltiot haluavat käyttää tällaisia järjestelmiä hallinnon yksinkertaistamiseksi.

Tarkistus 1602
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan 1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
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mukaista tukea myönnetään vain 
vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta, lukuun ottamatta 
korkeinta ja alinta määrää.

mukaista tukea myönnetään vain 
vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
tuhoavat yli 30 prosenttia viljelijän 
edellisen kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden keskimääräisestä tuotantosadosta 
tai yksittäisten tuotantoeläinlajien 
tuotannosta, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää.

Or. en

Tarkistus 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun 1 kohdassa tarkoitettu takuu 
sisältyy myös muita riskejä kattavaan 
vakuutukseen, 1 kohdassa tarkoitettua 
takuuta vastaavan vakuutusmaksun 
osuuden on oltava tukikelpoinen 
37 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
39 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1606
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eläin- ja kasvitauteihin sekä 
ympäristövahinkoihin liittyvät 

sijoitusrahastot

Eläin- ja kasvitauteihin tai eläimille tai 
kasveille haitallisiin organismeihin sekä 

ympäristövahinkoihin liittyvät 
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sijoitusrahastot 

Or. fr

Tarkistus 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eläin- ja kasvitauteihin sekä 
ympäristövahinkoihin liittyvät 

sijoitusrahastot

Eläin- ja kasvitauteihin, 
ympäristövahinkoihin ja epäsuotuisiin 
sääoloihin liittyvät sijoitusrahastot ja 

vakuutus

Or. es

Tarkistus 1609
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta kyseinen sijoitusrahasto voi saada 
tukea sen on / sillä on

1. Tämän toimenpiteen mukaisella tuella 
on katettava hallinnollinen ja tekninen 
tuki sijoitusrahastoille, joista viljelijöille 
maksetaan taloudellista korvausta eläin-
tai kasvitaudista taikka 
ympäristövahingosta johtuvien 
taloudellisten tappioiden johdosta. Jotta 
kyseinen sijoitusrahasto voi saada tukea 
sen on / sillä on

Or. en

Tarkistus 1610
Alyn Smith
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja hallintoa 
koskevat säännöt erityisesti siltä osin kuin 
ne liittyvät korvausten myöntämiseen 
viljelijöille kriisitapauksissa tai näiden 
sääntöjen hallinnointiin ja niiden 
noudattamisen seurantaan.

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja hallintoa 
koskevat säännöt erityisesti siltä osin kuin 
ne liittyvät korvausten myöntämiseen 
viljelijöille kriisitapauksissa tai näiden 
sääntöjen hallinnointiin ja niiden 
noudattamisen seurantaan. Viljelijät voivat 
kuitenkin saada korvausta ainoastaan, jos 
he ovat toteuttaneet kaikki tarvittavat 
varotoimenpiteet parantaakseen tilansa 
kestävyyttä ympäristön pilaantumisen, 
eläin- ja kasvitautien sekä 
ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden 
varalta.

Or. en

Tarkistus 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja hallintoa 
koskevat säännöt erityisesti siltä osin kuin 
ne liittyvät korvausten myöntämiseen 
viljelijöille kriisitapauksissa tai näiden 
sääntöjen hallinnointiin ja niiden 
noudattamisen seurantaan.

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja hallintoa 
koskevat säännöt erityisesti siltä osin kuin 
ne liittyvät korvausten myöntämiseen 
viljelijöille, näiden osuuskunnille tai 
asetuksen (EU) N:o (YMJ/2012) 
106 artiklan nojalla hyväksytyille 
tuottajajärjestöille kriisitapauksissa tai 
näiden sääntöjen hallinnointiin ja niiden 
noudattamisen seurantaan. Jäsenvaltiot 
voivat yhdistää vakuutus- ja 
sijoitusrahastojärjestelmiä. 

Or. pt
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Tarkistus 1612
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja hallintoa 
koskevat säännöt erityisesti siltä osin kuin 
ne liittyvät korvausten myöntämiseen 
viljelijöille kriisitapauksissa tai näiden 
sääntöjen hallinnointiin ja niiden 
noudattamisen seurantaan.

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja hallintoa 
koskevat säännöt erityisesti siltä osin kuin 
ne liittyvät korvausten myöntämiseen 
viljelijöille kriisitapauksissa tai näiden 
sääntöjen hallinnointiin ja niiden 
noudattamisen seurantaan. Jäsenvaltiot 
voivat päättää sijoitusrahastojen 
täydentämisestä vakuutusjärjestelmillä ja 
vakuutuksiin liittyvällä yhteistyöllä, myös 
luotto-osuuskuntien kautta.

Or. bg

Tarkistus 1613
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 37 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettu taloudellinen tuki 
voi liittyä vain

Julkisista varoista, kuten 
maaseuturahastosta, myönnetty
taloudellinen tuki sekä kansallinen ja 
alueellinen rahoitus voi liittyä vain

Or. en

Tarkistus 1614
Marc Tarabella
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Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 37 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu taloudellinen tuki voi liittyä vain

Edellä 37 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu taloudellinen tuki 
sijoitusrahastoille voi liittyä vain

Or. fr

Tarkistus 1615
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) määriin, jotka sijoitusrahasto on 
maksanut taloudellisena korvauksena 
viljelijöille. Lisäksi taloudellinen tuki voi 
liittyä sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa.

(b) sijoitusrahaston toimintaan liittyviin 
hallintomenoihin.

Or. en

Tarkistus 1616
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) määriin, jotka sijoitusrahasto on 
maksanut taloudellisena korvauksena 
viljelijöille. Lisäksi taloudellinen tuki voi 
liittyä sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 

(b) määriin, jotka sijoitusrahasto on 
maksanut taloudellisena korvauksena 
viljelijöille. Lisäksi taloudellinen tuki voi 
liittyä sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
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korvaus viljelijöille kriisitapauksissa. korvaus viljelijöille kriisitapauksissa, tai 
sijoitusrahaston markkinahintaan 
ottamien vakuutusten kustannuksien 
maksamiseen. Vaihtoehtona näille 
määrille taloudellista tukea voidaan 
käyttää alkupääoman kartuttamiseen 
siten, että enintään 65 prosenttia siitä on 
peräisin viljelijöiden maksuosuuksista. 

Or. it

Tarkistus 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) määriin, jotka sijoitusrahasto on 
maksanut taloudellisena korvauksena 
viljelijöille. Lisäksi taloudellinen tuki voi 
liittyä sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa.

(b) määriin, jotka sijoitusrahasto on 
maksanut taloudellisena korvauksena 
viljelijöille, näiden osuuskunnille tai 
asetuksen (EU) N:o (YMJ/2012) 
106 artiklan nojalla hyväksytyille 
tuottajaorganisaatioille. Lisäksi 
taloudellinen tuki voi liittyä 
sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille, näiden osuuskunnille 
tai asetuksen (EU) N:o (YMJ/2012) 
106 artiklan nojalla hyväksytyille 
tuottajaorganisaatioille kriisitapauksissa.

Or. pt

Tarkistus 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) määriin, jotka sijoitusrahasto on 
maksanut taloudellisena korvauksena 
viljelijöille. Lisäksi taloudellinen tuki voi 
liittyä sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa.

(b) määriin, jotka sijoitusrahasto on 
maksanut taloudellisena korvauksena 
viljelijöille. Lisäksi taloudellinen tuki voi 
liittyä pääomaan tai sijoitusrahaston 
ottamien sellaisten kaupallisten lainojen 
korkoon, joiden tarkoituksena on maksaa 
taloudellinen korvaus viljelijöille 
kriisitapauksissa.

Or. en

Tarkistus 1619
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkupääoma ei saa olla peräisin julkisista 
varoista.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkupääoma ei saa olla peräisin julkisista 
varoista.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkupääoma ei saa olla peräisin julkisista 
varoista.

Alkupääoma voi olla osittain peräisin 
julkisista varoista.

Or. en

Tarkistus 1622
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkupääoma ei saa olla peräisin julkisista 
varoista.

Alkupääoma ei saa olla peräisin julkisista 
varoista. Sijoitusrahaston viljelijöille 
rahoituskorvauksena maksamat määrät 
eivät saa olla peräisin julkisista varoista. 

Or. en

Tarkistus 1623
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Eläintautien osalta 37 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaista taloudellista tukea 
voidaan myöntää vain Maailman 
eläintautijärjestön vahvistamassa 
eläintautien luettelossa ja/tai päätöksen 
90/424/ETY liitteessä mainituille taudeille.

4. Eläintautien osalta taloudellista tukea 
voidaan myöntää vain taudeille, jotka eivät 
johdu kestämättömistä järjestelmistä, 
kuten teollisesta viljelystä tai 
monokulttuureista.
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Or. en

Tarkistus 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Eläintautien osalta 37 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaista taloudellista tukea 
voidaan myöntää vain Maailman 
eläintautijärjestön vahvistamassa 
eläintautien luettelossa ja/tai 
päätöksen 90/424/ETY liitteessä 
mainituille taudeille.

4. Eläintautien osalta 37 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaista taloudellista tukea 
voidaan myöntää Maailman 
eläintautijärjestön vahvistamassa 
eläintautien luettelossa ja/tai 
päätöksen 90/424/ETY liitteessä 
mainituille taudeille tai uusille taudeille, 
joita ei ole mainittu näissä luetteloissa. 

Or. es

Perustelu

Päivittäin tulee ilmi tapauksia taudeista, kuten bluetongue-tauti, lintuinfluenssa tai 
Schmallenberg-virus, joita ei ole aikaisemmin tavattu unionissa, mikä kiistatta merkitsee sitä, 
että riski on kaiken aikaa ajankohtainen.

Tarkistus 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1626
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1627
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tulojen vakauttamisvälinettä ei ole sopivaa käyttää maaseuturahaston yhteydessä, koska sen 
käyttö saattaa olla erittäin kallista ja epävakaata ja koska äärimmäisissä tapauksissa sen 
olisi mahdollisesti oltava määrältään suurempi kuin joidenkin jäsenvaltioiden toisen pilarin 
määrärahat, kuten ilmenee komission vaikutustenarvioinnista. 

Tarkistus 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1629
Salvatore Caronna
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Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaista tukea voidaan 
myöntää vain, jos tulot laskevat yli 
30 prosenttia edellisen kolmivuotiskauden 
tai edelliseen viisivuotiskauteen 
perustuvan kolmen vuoden yksittäisen 
viljelijän vuotuisista keskituloista, lukuun 
ottamatta korkeinta ja alinta määrää. 
Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohtaa 
sovellettaessa tulot viittaavat viljelijän 
markkinoilta saamien tulojen summaan, 
mukaan luettuna julkinen tuki missä 
tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla voidaan 
korvata enintään 70 prosenttia 
tulonmenetyksestä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämäntyyppiset tulojen vakauttamisratkaisut ovat huomattavan paljon tehottomampia kuin 
vastaavanlaiset käytössä olevat vakuutusmahdollisuudet, jotka perustuvat alustaviin 
sopimuksiin ja futuurimarkkinoihin.
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Tarkistus 1631
Marit Paulsen, George Lyon

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä.

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän maataloustuotteista markkinoilta 
saamien tulojen summaan. Sijoitusrahaston 
maksuilla voidaan korvata enintään 
70 prosenttia tulonmenetyksestä.

Or. en

Perustelu

Tämän toimenpiteen mukauttamiseksi johdanto-osan 37 kappaleessa esitettyihin tavoitteisiin 
tulojen varmuuden pikemmin kuin voiton olisi oltava toimenpiteen päämääränä.

Tarkistus 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
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alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä.

alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston tai vakuutussopimusten 
mukaisilla maksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä.
Jos tämä toimenpide sisällytetään 
maaseudun kehittämisohjelmiin, varoja 
on jaettava suhteessa riskiin, joka tilojen 
tuloille aiheutuu kyseisessä jäsenvaltiossa 
tai alueella. 

Or. es

Perustelu

Tätä artiklaa koskevaa tarkistusta on ehdotettu, jotta voidaan varmistaa, että 
vakuutusmaksuihin voidaan myöntää tukea tämän tulojen vakauttamisvälineen kautta ja 
tarvittaessa selkeyttää niiden sisällyttämistä maaseudun kehittämisohjelmiin.

Tarkistus 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä.

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Tukea voidaan myöntää 
myös, jos osuuskunnan tai 
tuottajaorganisaation kaupan pidetyn 
tuotannon keskimääräinen arvo on 
20 prosenttia korkeampi kuin kolmen 
vuoden keskimääräisen kaupan pidetyn 
tuotannon arvo edeltävältä 
viisivuotiskaudelta, lukuun ottamatta 
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korkeinta ja alinta määrää. Edellä 
37 artiklan 1 kohdan c alakohtaa 
sovellettaessa tulot viittaavat viljelijän 
markkinoilta saamien tulojen summaan, 
mukaan luettuna julkinen tuki missä 
tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston tai vakuutusjärjestelmien 
mukaisilla maksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä 
tai kaupan pidetyn tuotannon 
keskimääräisestä arvosta, jos kyse on 
osuuskunnista tai 
tuottajaorganisaatioista.

Or. pt

Tarkistus 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä.

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
kaikille maatalouteen liittyville tuotannon 
muodoille ja missä tahansa muodossa, 
mutta ilman tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston tai 
vahinkovakuutuskorvauksien mukaisilla
maksuilla taikka rahaston tekemästä 
vakuutussopimuksesta johtuvilla 
maksuilla viljelijälle voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä
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Or. it

Tarkistus 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä.

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
kaikille maatalouteen liittyville tuotannon 
muodoille ja missä tahansa muodossa, 
mutta ilman tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston tai 
vahinkovakuutuskorvauksien mukaisilla 
maksuilla voidaan korvata enintään 
70 prosenttia tulonmenetyksestä.

Or. it

Tarkistus 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
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vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä.

vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 47 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla tai 
vakuutusmaksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä.

Or. es

Tarkistus 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä.

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla tai 
vakuutusmaksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä.

Or. es

Perustelu

Vakuutus ja vakuutuskorvausta koskevat ehdot on sisällytetty tähän tulojen 
vakauttamisvälinettä koskevaan 37 artiklaan tehdyn tarkistuksen mukaisesti.
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Tarkistus 1638
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä.

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa. Sijoitusrahaston 
maksuilla tai vakuutusmaksuilla voidaan 
korvata enintään 70 prosenttia 
tulonmenetyksestä.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on 37 artiklaan tehdyn tarkistuksen mukainen. Tuotantopanoskustannukset on 
poistettu, koska suuressa osassa aloja, niiden kasvu ja tuotannon myyntihintojen 
jäädyttäminen on merkittävin syy viljelijöiden tulojen epätasapainoon.

Tarkistus 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
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viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä.

viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla tai 
vakuutusmaksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä.

Or. es

Tarkistus 1640
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä.

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla tai 
markkinahintaan tehdystä 
vakuutussopimuksesta johtuvilla 
maksuilla viljelijöille voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä

Or. it
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Tarkistus 1641
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä.

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää vain, jos 
tulot laskevat yli 30 prosenttia edellisen 
kolmivuotiskauden tai edelliseen 
viisivuotiskauteen perustuvan kolmen 
vuoden yksittäisen viljelijän vuotuisista 
keskituloista, lukuun ottamatta korkeinta ja 
alinta määrää. Edellä 37 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovellettaessa tulot viittaavat 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan luettuna julkinen tuki 
missä tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston maksuilla voidaan korvata 
enintään 70 prosenttia tulonmenetyksestä.
Yksittäiselle viljelijälle aiheutuneiden 
menetysten laskemiseksi voidaan käyttää 
validoituja indeksiperusteisia järjestelmiä.

Or. en

Perustelu

Menetysten laskemiseen tarkoitettujen indeksiperusteisten järjestelmien käyttö olisi sallittava, 
jos jäsenvaltiot haluavat käyttää tällaisia järjestelmiä hallinnon yksinkertaistamiseksi.

Tarkistus 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 37 artiklassa säädettyä tukea 
voidaan niin ikään myöntää, jos 
vuositulot laskevat yli 30 prosenttia 
viljelijän tuotantokustannuksista satoa tai 
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tuotantoeläinkantaa kohden. 
Kokonaistuloilla satoa tai 
tuotantoeläinkantaa kohti viitataan 
viljelijän markkinoilta saamien tulojen 
summaan, mukaan lukien kaikki julkisen 
tuen muodot, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia ja 
sijoitusrahaston tai vakuutusyhtiön 
viljelijöille maksamia maksuja, joilla 
voidaan korvata enintään 70 prosenttia 
tulonmenetyksestä.

Or. es

Tarkistus 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta kyseinen sijoitusrahasto voi saada
tukea sen on / sillä on

2. Jotta kyseiselle sijoitusrahastolle ja 
vakuutusmaksuja varten voidaan antaa
tukea sen on / sillä on

Or. es

Tarkistus 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja hallintoa 
koskevat säännöt erityisesti siltä osin kuin 
ne liittyvät korvausten myöntämiseen 
viljelijöille kriisitapauksissa tai näiden 
sääntöjen hallinnointiin ja niiden 
noudattamisen seurantaan.

3. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen ja vakuutusmaksujen 
perustamista ja hallintoa koskevat säännöt 
erityisesti siltä osin kuin ne liittyvät 
korvausten myöntämiseen viljelijöille 
kriisitapauksissa tai näiden sääntöjen 
hallinnointiin ja niiden noudattamisen 
seurantaan.
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Or. es

Tarkistus 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja hallintoa 
koskevat säännöt erityisesti siltä osin kuin 
ne liittyvät korvausten myöntämiseen 
viljelijöille kriisitapauksissa tai näiden 
sääntöjen hallinnointiin ja niiden 
noudattamisen seurantaan.

3. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen ja vakuutussopimusten 
perustamista ja hallintoa koskevat säännöt 
erityisesti siltä osin kuin ne liittyvät 
korvausten myöntämiseen viljelijöille 
kriisitapauksissa tai näiden sääntöjen 
hallinnointiin ja niiden noudattamisen 
seurantaan.

Or. it

Tarkistus 1646
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja hallintoa 
koskevat säännöt erityisesti siltä osin kuin 
ne liittyvät korvausten myöntämiseen 
viljelijöille kriisitapauksissa tai näiden 
sääntöjen hallinnointiin ja niiden 
noudattamisen seurantaan.

3. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen ja vakuutussopimusten 
perustamista ja hallintoa koskevat säännöt 
erityisesti siltä osin kuin ne liittyvät 
korvausten myöntämiseen viljelijöille 
kriisitapauksissa tai näiden sääntöjen 
hallinnointiin ja niiden noudattamisen 
seurantaan.

Or. it

Tarkistus 1647
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja hallintoa 
koskevat säännöt erityisesti siltä osin kuin 
ne liittyvät korvausten myöntämiseen 
viljelijöille kriisitapauksissa tai näiden 
sääntöjen hallinnointiin ja niiden 
noudattamisen seurantaan.

3. Jäsenvaltioiden on annettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja hallintoa 
koskevat säännöt erityisesti siltä osin kuin 
ne liittyvät korvausten myöntämiseen 
viljelijöille, osuuskunnille ja 
tuottajaorganisaatioille kriisitapauksissa 
tai näiden sääntöjen hallinnointiin ja niiden 
noudattamisen seurantaan.

Or. pt

Tarkistus 1648
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
40 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 37 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettu taloudellinen tuki 
voi liittyä vain määriin, jotka 
sijoitusrahasto on maksanut 
taloudellisena korvauksena viljelijöille. 
Lisäksi taloudellinen tuki voi liittyä 
sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1649
Paolo De Castro
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Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitettu taloudellinen tuki voi liittyä 
vain määriin, jotka sijoitusrahasto on 
maksanut taloudellisena korvauksena 
viljelijöille. Lisäksi taloudellinen tuki voi 
liittyä sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa.

Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan
mukaista tukea voidaan myöntää
taloudellisena tukena maksuihin, joita 
viljelijät suorittavat sijoitusrahastoon.

Or. it

Tarkistus 1650
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu taloudellinen tuki voi liittyä vain 
määriin, jotka sijoitusrahasto on maksanut 
taloudellisena korvauksena viljelijöille. 
Lisäksi taloudellinen tuki voi liittyä 
sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa.

Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu taloudellinen tuki voi liittyä vain 
määriin, jotka sijoitusrahasto on maksanut 
viljelijöille taloudellisena korvauksena tai 
osuutena kustannuksista, jotka liittyvät 
vakuutuksiin, joita viljelijät voivat ottaa 
yksinään tai viljelijöiden ryhmät 
yhteisesti. Lisäksi taloudellinen tuki voi 
liittyä sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa, tai 
sijoitusrahaston markkinahintaan 
ottamien vakuutusten kustannusten 
kattamiseen.

Vaihtoehtona näille määrille taloudellista 
tukea voidaan käyttää sijoitusrahastojen 
pääomakannan muodostamiseen, jolloin 
sen käyttöosuus voi olla enintään 
65 prosenttia viljelijöiden 
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maksuosuuksista. 

Or. it

Tarkistus 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu taloudellinen tuki voi liittyä vain 
määriin, jotka sijoitusrahasto on maksanut 
taloudellisena korvauksena viljelijöille. 
Lisäksi taloudellinen tuki voi liittyä 
sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa.

Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu taloudellinen tuki voi liittyä vain 
määriin, jotka sijoitusrahasto on maksanut 
viljelijöille taloudellisena korvauksena tai 
osuutena kustannuksista, jotka liittyvät 
vakuutuksiin, joita viljelijät voivat ottaa. 
Lisäksi taloudellinen tuki voi liittyä 
sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa, tai 
sijoitusrahaston ottamien vakuutusten 
kustannusten kattamiseen. Vaihtoehtona 
näille määrille taloudellista tukea voidaan 
käyttää sijoitusrahastojen pääomakannan 
muodostamiseen, jolloin sen käyttöosuus 
voi olla enintään 65 prosenttia 
viljelijöiden maksuosuuksista.

Or. it

Tarkistus 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu taloudellinen tuki voi liittyä vain 
määriin, jotka sijoitusrahasto on maksanut 

Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettua taloudellista tukea 
myönnetään ainoastaan vakuutuksiin, 
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taloudellisena korvauksena viljelijöille. 
Lisäksi taloudellinen tuki voi liittyä 
sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa.

jotka kattavat 1 kohdassa tarkoitetut 
tulonmenetykset, tai vaihtoehtoisesti 
kyseinen taloudellinen tuki voi liittyä vain 
määriin, jotka sijoitusrahasto on maksanut 
taloudellisena korvauksena viljelijöille. 
Lisäksi taloudellinen tuki voi liittyä 
sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa.

Or. it

Tarkistus 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu taloudellinen tuki voi liittyä vain 
määriin, jotka sijoitusrahasto on maksanut 
taloudellisena korvauksena viljelijöille. 
Lisäksi taloudellinen tuki voi liittyä 
sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa.

Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu taloudellinen tuki voi liittyä vain 
määriin, jotka sijoitusrahasto on maksanut 
taloudellisena korvauksena ja 
vakuutusmaksujen kautta viljelijöille. 
Lisäksi taloudellinen tuki voi liittyä 
sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa.

Or. es

Tarkistus 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu taloudellinen tuki voi liittyä vain 

Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu taloudellinen tuki voi liittyä vain 
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määriin, jotka sijoitusrahasto on maksanut 
taloudellisena korvauksena viljelijöille. 
Lisäksi taloudellinen tuki voi liittyä 
sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa.

määriin, jotka sijoitusrahasto on maksanut 
taloudellisena korvauksena viljelijöille, 
osuuskunnille ja tuottajaorganisaatioille. 
Lisäksi taloudellinen tuki voi liittyä 
sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen korkoon, joiden 
tarkoituksena on maksaa taloudellinen 
korvaus viljelijöille kriisitapauksissa.

Or. pt

Tarkistus 1655
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
40 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 37 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää 
taloudellisena tukena maksuihin, joita 
viljelijät suorittavat sijoitusrahastoon. 
Jäsenvaltiot vahvistavat säännöt, jotka 
koskevat viljelijöiden rahastoon 
suorittamaa maksuosuutta.

Or. it

Tarkistus 1656
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkupääoma ei saa olla peräisin julkisista 
varoista.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkupääoma ei saa olla peräisin julkisista 
varoista.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 1658
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkupääoma ei saa olla peräisin julkisista 
varoista.

Jäsenvaltiot vahvistavat säännöt, jotka 
koskevat viljelijöiden rahastoon 
suorittamaa maksuosuutta.

Or. it

Tarkistus 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkupääoma ei saa olla peräisin julkisista 
varoista.

Alkupääoma voi olla osittain peräisin 
julkisista varoista.

Or. en
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Tarkistus 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkupääoma ei saa olla peräisin julkisista 
varoista.

Sijoitusrahaston alkupääoma ei saa olla 
peräisin julkisista varoista.

Or. it

Tarkistus 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on todettava virallisesti, että 
viljelijän tulot ovat laskeneet 
merkittävästi. Jäsenvaltiot voivat 
tarvittaessa vahvistaa etukäteen kriteerit, 
joiden perusteella virallinen toteaminen 
katsotaan tapahtuneeksi. 
Vakuutuskorvaukset maksetaan ilman 
mitään tulevan tuotannon tyyppiä tai 
määrää koskevia vaatimuksia tai erittelyä.

Or. es

Perustelu

Vakuutus ja vakuutuskorvausta koskevat ehdot on sisällytetty tähän tulojen 
vakauttamisvälinettä koskevaan 37 artiklaan tehdyn tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Enimmäistukiprosentti vahvistetaan 
liitteessä I.

5. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on todettava virallisesti, että 
viljelijän tulot ovat laskeneet 
merkittävästi.

Or. es

Tarkistus 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vahvistaa 
etukäteen kriteerit, joiden perusteella 
virallinen toteaminen katsotaan 
tapahtuneeksi.

Or. es

Tarkistus 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 5 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vakuutuskorvaukset maksetaan ilman 
mitään tulevan tuotannon tyyppiä tai 
määrää koskevia vaatimuksia tai erittelyä.

Or. es

Perustelu

Vakuutus ja vakuutuksen mukaisen vakuutuskorvauksen maksamista koskevat ehdot olisi 
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sisällytettävä tähän yhteyteen. 

Tarkistus 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

41 artikla Poistetaan.
Toimenpiteiden toteuttamista koskevat 

säännöt
Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tässä jaksossa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamista koskevat säännöt, joita 
sovelletaan seuraaviin:
(a) maa- ja metsätalouden 
neuvontapalveluja, tilanhoitopalveluja tai 
lomituspalveluja tarjoavien viranomaisten 
tai yksiköiden valintaa koskevat 
menettelyt sekä 16 artiklassa tarkoitetun 
neuvontapalveluihin liittyvän 
toimenpiteen mukainen tuen aleneva 
asteikko;
(b) jäsenvaltion arvio 
liiketoimintasuunnitelman edistymisestä, 
maksuvaihtoehdot ja nuorten viljelijöiden 
mahdollisuudet hyödyntää muita 
20 artiklassa tarkoitetun tila- ja 
yritystoiminnan kehittämistä koskevan 
toimenpiteen mukaisia toimenpiteitä;
(c) rajanveto muiden toimenpiteiden 
kanssa, muuntaminen muihin kuin 
liitteessä I käytettyihin yksiköihin, 
transaktiokustannusten laskeminen sekä 
29 artiklassa tarkoitetun maaseudun 
ympäristö- ja ilmastotoimenpiteen, 30 
artiklassa tarkoitetun luonnonmukaista 
maataloutta koskevan toimenpiteen ja 35 
artiklassa tarkoitetun metsätalouden 
ympäristö- ja ilmastopalveluja ja metsien 
suojelua koskevan toimenpiteen 
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mukaisten sitoumusten muuntaminen tai 
mukauttaminen;
(d) mahdollisuus käyttää tulonmenetysten 
vakio-oletuksia 29, 30, 31, 32, 34 ja 
35 artiklan mukaisten toimenpiteiden 
yhteydessä ja tulonmenetysten 
laskentaperusteet;
(e) tuen määrän laskeminen silloin, kun 
tukitoimelle voidaan myöntää useamman 
kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 91 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1666
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

41 artikla Poistetaan.
Toimenpiteiden toteuttamista koskevat 

säännöt
Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tässä jaksossa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
toteuttamista koskevat säännöt, joita 
sovelletaan seuraaviin:
(a) maa- ja metsätalouden 
neuvontapalveluja, tilanhoitopalveluja tai 
lomituspalveluja tarjoavien viranomaisten 
tai yksiköiden valintaa koskevat 
menettelyt sekä 16 artiklassa tarkoitetun 
neuvontapalveluihin liittyvän 
toimenpiteen mukainen tuen aleneva 
asteikko;
(b) jäsenvaltion arvio 
liiketoimintasuunnitelman edistymisestä, 
maksuvaihtoehdot ja nuorten viljelijöiden 
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mahdollisuudet hyödyntää muita 
20 artiklassa tarkoitetun tila- ja 
yritystoiminnan kehittämistä koskevan 
toimenpiteen mukaisia toimenpiteitä;
(c) rajanveto muiden toimenpiteiden 
kanssa, muuntaminen muihin kuin 
liitteessä I käytettyihin yksiköihin, 
transaktiokustannusten laskeminen sekä 
29 artiklassa tarkoitetun maaseudun 
ympäristö- ja ilmastotoimenpiteen, 
30 artiklassa tarkoitetun 
luonnonmukaista maataloutta koskevan 
toimenpiteen ja 35 artiklassa tarkoitetun 
metsätalouden ympäristö- ja 
ilmastopalveluja ja metsien suojelua 
koskevan toimenpiteen mukaisten 
sitoumusten muuntaminen tai 
mukauttaminen;
(d) mahdollisuus käyttää tulonmenetysten 
vakio-oletuksia 29, 30, 31, 32, 34 ja 
35 artiklan mukaisten toimenpiteiden 
yhteydessä ja tulonmenetysten 
laskentaperusteet;
(e) tuen määrän laskeminen silloin, kun 
tukitoimelle voidaan myöntää useamman 
kuin yhden toimenpiteen mukaista tukea.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 91 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. it

Tarkistus 1667
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jäsenvaltion arvio 
liiketoimintasuunnitelman edistymisestä, 
maksuvaihtoehdot ja nuorten viljelijöiden 
mahdollisuudet hyödyntää muita 

(b) jäsenvaltion arvio 
liiketoimintasuunnitelman edistymisestä;



AM\909514FI.doc 139/177 PE494.480v01-00

FI

20 artiklassa tarkoitetun tila- ja 
yritystoiminnan kehittämistä koskevan 
toimenpiteen mukaisia toimenpiteitä;

Or. de

Perustelu

Päätös mahdollisuudesta hyödyntää muita toimenpiteitä ei ole puhtaasti tekninen.

Tarkistus 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) rajanveto muiden toimenpiteiden 
kanssa, muuntaminen muihin kuin 
liitteessä I käytettyihin yksiköihin, 
transaktiokustannusten laskeminen sekä 
29 artiklassa tarkoitetun maaseudun 
ympäristö- ja ilmastotoimenpiteen, 
30 artiklassa tarkoitetun luonnonmukaista 
maataloutta koskevan toimenpiteen ja 
35 artiklassa tarkoitetun metsätalouden 
ympäristö- ja ilmastopalveluja ja metsien 
suojelua koskevan toimenpiteen mukaisten 
sitoumusten muuntaminen tai 
mukauttaminen;

(c) rajanveto muiden toimenpiteiden 
kanssa, muuntaminen muihin kuin 
liitteessä I käytettyihin yksiköihin, 
transaktiokustannusten laskeminen sekä 
29 artiklassa tarkoitetun maaseudun 
ympäristö- ja ilmastotoimenpiteen, 
30 artiklassa tarkoitetun luonnonmukaista 
maataloutta koskevan toimenpiteen, 
34 artiklassa tarkoitetun eläinten 
hyvinvointia koskevan toimenpiteen ja 
35 artiklassa tarkoitetun metsätalouden 
ympäristö- ja ilmastopalveluja ja metsien 
suojelua koskevan toimenpiteen mukaisten 
sitoumusten muuntaminen tai 
mukauttaminen;

Or. en

Perustelu

34 artiklassa mainitaan myös transaktiokustannukset, minkä vuoksi ne olisi esitettävä tässä 
yhteydessä yhdessä muihin toimenpiteisiin liittyvien transaktiokustannusten kanssa.

Tarkistus 1669
Hans-Peter Mayer
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Ehdotus asetukseksi
41 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 a artikla
Siirretään komissiolle valta antaa 
90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 
maksuvaihtoehtoja ja nuorten viljelijöiden 
mahdollisuuksia hyödyntää muita 
20 artiklassa tarkoitetun tila- ja 
yritystoiminnan kehittämistä koskevan 
toimenpiteen mukaisia toimenpiteitä.

Or. de

Tarkistus 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 30 
artiklassa tarkoitettujen tehtävien lisäksi 
paikalliset toimintaryhmät voivat myös 
huolehtia hallintoviranomaisen ja/tai 
maksajaviraston niille siirtämien 
lisätehtävien suorittamisesta.

1. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 
30 artiklassa tarkoitettujen tehtävien lisäksi 
paikalliset toimintaryhmät voivat myös

(a) huolehtia hallintoviranomaisen ja/tai 
maksajaviraston niille siirtämien 
lisätehtävien suorittamisesta tai

(b) toteuttaa yksin tai kumppaneiden 
kanssa alueelliselta ulottuvuudeltaan 
laajoja toimia eli niin sanotun 
sateenvarjohankkeen paikallisen 
kehittämisstrategian puitteissa.

Or. en
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Perustelu

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

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

Tarkistus 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 
30 artiklassa tarkoitettujen tehtävien lisäksi 
paikalliset toimintaryhmät voivat myös 
huolehtia hallintoviranomaisen ja/tai 
maksajaviraston niille siirtämien 
lisätehtävien suorittamisesta.

1. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 
30 artiklassa tarkoitettujen tehtävien lisäksi 
paikalliset toimintaryhmät voivat myös 
huolehtia hallintoviranomaisen ja/tai 
maksajaviraston niille siirtämien 
lisätehtävien suorittamisesta lukuun 
ottamatta silloin, kun tehtävät liittyvät 
suoraan maatiloihin.

Or. es

Perustelu

Asiasta vastaavien viranomaisten olisi hallinnoitava tilanomistajiin kohdistuvia maaseudun
kehittämistoimenpiteitä, eikä niiden hallinnointia tulisi siirtää paikallisille toimintaryhmille.

Tarkistus 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Paikalliset toimintaryhmät voivat pyytää 
toimivaltaiselta maksajavirastolta 
ennakkomaksua, jos tällainen mahdollisuus 
sisältyy maaseudun kehittämisohjelmaan. 
Ennakkomaksun määrä voi olla enintään 
50 prosenttia toimintakustannuksiin ja 
toiminnan edistämisestä aiheutuviin 
kustannuksiin liittyvästä julkisesta tuesta.

2. Paikalliset toimintaryhmät voivat pyytää
toimivaltaiselta maksajavirastolta 
ennakkomaksua, jos tällainen mahdollisuus 
sisältyy maaseudun kehittämisohjelmaan. 
Ennakkomaksun määrä voi olla enintään 
80 prosenttia toimintakustannuksiin ja 
toiminnan edistämisestä aiheutuviin 
kustannuksiin liittyvästä julkisesta tuesta.

Or. en

Perustelu

Paikallisilla toimintaryhmillä on huomattavia vaikeuksia saada luottoa. Tästä syystä 
ehdotetaan ennakkomaksun määrän korottamista 80 prosenttiin.

Tarkistus 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) valmiuksien kehittämisen, koulutuksen 
ja verkostoitumisen, jonka tavoitteena on 
paikallisen kehittämisstrategian valmistelu 
ja täytäntöönpano.

(b) valmiuksien kehittämisen, koulutuksen 
ja verkostoitumisen, jonka tavoitteena on 
paikallisyhteisöjen oman paikallisen 
kehittämisstrategian valmistelu ja 
täytäntöönpano.

Or. en

Tarkistus 1674
Karin Kadenbach

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) sellaisten toimien edistämisen, joilla 



AM\909514FI.doc 143/177 PE494.480v01-00

FI

tuetaan vaihtoehtoisia elintarvikkeita, 
terveyskoulutusta ja osallistumista 
koskevia kampanjoita, 
elintarvikeomavaraisuutta koskevia 
aloitteita sekä aloitteita, joilla pyritään 
parantamaan elintarvikkeiden laatua ja 
eläinten hyvinvointia.

Or. en

Tarkistus 1675
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) toimet, joilla edistetään paikallista 
osallistumista paremman 
terveydenhoidon, koulutuksen, 
kulttuuritoiminnan ja muiden paikallisten 
julkisten palvelujen alojen suunnitteluun 
ja toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) edellä b alakohdan mukainen 
valmisteleva apu voidaan suorittaa 
ennakkomaksuna, jonka osuus julkisesta 
tuesta voi olla 100 prosenttia, jos 
ohjelmassa on määrätty tällaisesta 
mahdollisuudesta.
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Or. en

Perustelu

Ehdotetaan uutta alakohtaa, joka mahdollistaisi ennakkomaksut aina 100 prosenttiin saakka 
sateenvarjohankkeen toteuttamista varten. Näihin hankkeisiin osallistuu kumppaneita, jotka 
eivät voi taloudellisten rasitteiden vuoksi hakea tukea yksilöllisesti. Paikallisten 
toimintaryhmien sateenvarjohankkeessa voitaisiin siis siirtää etukäteen varoja tällaisille 
kumppaneille. 

Tarkistus 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tämän asetuksen 5 artiklassa 
vahvistettujen prioriteettien mukaisia 
kehitystavoitteita edistävät elimet.

Or. es

Tarkistus 1678
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
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos paikalliset toimintaryhmät eivät 
valitse yhteistyöhankkeita, jäsenvaltioiden 
on luotava yhteistyöhankkeille jatkuva 
hakujärjestelmä.

Jäsenvaltioiden on luotava 
yhteistyöhankkeille jatkuva 
hakujärjestelmä.

Or. it

Tarkistus 1679
Salvatore Caronna
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos paikalliset toimintaryhmät eivät 
valitse yhteistyöhankkeita, jäsenvaltioiden 
on luotava yhteistyöhankkeille jatkuva 
hakujärjestelmä.

Jäsenvaltioiden on luotava 
yhteistyöhankkeille jatkuva 
hakujärjestelmä.

Or. it

Tarkistus 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos paikalliset toimintaryhmät eivät valitse 
yhteistyöhankkeita, jäsenvaltioiden on 
luotava yhteistyöhankkeille jatkuva 
hakujärjestelmä.

Jos paikalliset toimintaryhmät eivät valitse 
yhteistyöhankkeita, jäsenvaltioiden on 
luotava yhteistyöhankkeille 
hakujärjestelmä ja otettava huomioon 
komission tätä tarkoitusta varten 
asettamat määräajat.

Or. es

Perustelu

On ehdotettu, että ylikansallisia yhteistyöhankkeita koskevien ehdotuspyyntöjen osalta 
otettaisiin käyttöön koko unionia koskeva yhteinen määräaika, sillä tällaisia menettelyjä on 
lähes mahdotonta hallinnoida ilman yhteistä määräaikaa.

Tarkistus 1681
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 
31 artiklan d alakohdassa tarkoitetut 
toiminnan edistämistä koskevat 
kustannukset kattavat toimet, joilla 
tiedotetaan paikallisesta 
kehittämisstrategiasta ja hankkeen 
kehittämistehtävistä.

2. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 
31 artiklan d alakohdassa tarkoitetut 
toiminnan edistämistä koskevat 
kustannukset ovat sellaisia, joilla pyritään 
helpottamaan sidosryhmien välistä 
tiedonvaihtoa, tiedottamaan paikallisesta 
kehittämisstrategiasta ja edistämään sitä 
sekä tukemaan mahdollisia tuensaajia 
hankkeiden kehittämisessä ja hakemusten 
valmistelemisessa.

Or. en

Tarkistus 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 
31 artiklan d alakohdassa tarkoitetut 
toiminnan edistämistä koskevat 
kustannukset kattavat toimet, joilla 
tiedotetaan paikallisesta 
kehittämisstrategiasta ja hankkeen 
kehittämistehtävistä.

2. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 
31 artiklan d alakohdassa tarkoitetut 
toiminnan edistämistä koskevat 
kustannukset ovat sellaisia, joilla pyritään 
helpottamaan sidosryhmien välistä 
tiedonvaihtoa, tiedottamaan paikallisesta 
kehittämisstrategiasta ja edistämään sitä 
sekä tukemaan mahdollisia tuensaajia 
hankkeiden kehittämisessä ja hakemusten 
valmistelemisessa.

Or. en

Tarkistus 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 31 
artiklan d alakohdassa tarkoitetut 
toiminnan edistämistä koskevat 
kustannukset kattavat toimet, joilla 
tiedotetaan paikallisesta 
kehittämisstrategiasta ja hankkeen 
kehittämistehtävistä.

2. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 
31 artiklan d alakohdassa tarkoitetut 
toiminnan edistämistä koskevat 
kustannukset kattavat asetuksen (EU) 
N:o [CSF/2012] 30 artiklan 3 kohdassa 
määritellyt tehtävät, toimet, joilla 
tiedotetaan paikallisesta 
kehittämisstrategiasta, ja hankkeen 
kehittämistehtävät.

Or. es

Perustelu

Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 30 artiklan 3 kohdassa säädetään pakollisista tehtävistä, 
joita paikallisten toimintaryhmien on kehitettävä. Siksi on syytä viitata nimenomaisesti 
varoihin, joita voidaan käyttää näiden tehtävien suorittamiseksi.

Tarkistus 1684
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta investointitoimet voisivat saada 
maaseuturahaston tukea, on ennen niiden 
toteuttamista arvioitava odotettavissa 
olevat ympäristövaikutukset 
kyseisenlaiseen investointiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, jos 
investoinnilla voi olla kielteisiä 
vaikutuksia ympäristöön.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger
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Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta investointitoimet voisivat saada 
maaseuturahaston tukea, on ennen niiden 
toteuttamista arvioitava odotettavissa 
olevat ympäristövaikutukset 
kyseisenlaiseen investointiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, jos 
investoinnilla voi olla kielteisiä 
vaikutuksia ympäristöön.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Ehdotetaan, että poistetaan säännökset, joissa viitataan tarpeeseen toteuttaa 
ympäristöarvioinnit kaikkien toimenpiteiden osalta. Olisi tehtävä selväksi, että tällaiset 
arvioinnit on toteutettava ainoastaan ennen investointeja, jotka voimassa olevien määräysten 
mukaisesti edellyttävät arviointien toteuttamista.

Tarkistus 1686
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
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta investointitoimet voisivat saada 
maaseuturahaston tukea, on ennen niiden 
toteuttamista arvioitava odotettavissa 
olevat ympäristövaikutukset 
kyseisenlaiseen investointiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, jos 
investoinnilla voi olla kielteisiä 
vaikutuksia ympäristöön.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta investointitoimet voisivat saada 
maaseuturahaston tukea, on ennen niiden 
toteuttamista arvioitava odotettavissa 
olevat ympäristövaikutukset 
kyseisenlaiseen investointiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, jos 
investoinnilla voi olla kielteisiä 
vaikutuksia ympäristöön.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1688
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta investointitoimet voisivat saada 
maaseuturahaston tukea, on ennen niiden 
toteuttamista arvioitava odotettavissa 
olevat ympäristövaikutukset 
kyseisenlaiseen investointiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, jos 
investoinnilla voi olla kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön.

1. Jotta investointitoimet voisivat saada 
maaseuturahaston tukea, on ennen niiden 
toteuttamista arvioitava odotettavissa 
olevat ympäristövaikutukset 
kyseisenlaiseen investointiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, jos 
investoinnilla voi olla kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön. Tukea myönnetään 
ainoastaan sellaisiin investointeihin, jotka 
edistävät merkittävästi ympäristön-, 
ilmaston- ja eläintensuojelua ja menevät 
huomattavasti lainsäädännön 
vähimmäisvaatimuksia pidemmälle.

Or. en
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Tarkistus 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta investointitoimet voisivat saada 
maaseuturahaston tukea, on ennen niiden 
toteuttamista arvioitava odotettavissa 
olevat ympäristövaikutukset 
kyseisenlaiseen investointiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, jos 
investoinnilla voi olla kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön.

1. Jotta investointitoimet voisivat saada 
maaseuturahaston tukea, on ennen niiden 
toteuttamista arvioitava odotettavissa 
olevat ympäristövaikutukset 
kyseisenlaiseen investointiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, jos 
investoinnilla voi olla kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön. Tukea ei myönnetä 
investointeihin, jotka kohdistuvat 
kasvatusjärjestelmiin, joilla on 
todennäköisesti haitallinen vaikutus 
eläinten hyvinvointiin.

Or. en

Tarkistus 1690
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta investointitoimet voisivat saada 
maaseuturahaston tukea, on ennen niiden 
toteuttamista arvioitava odotettavissa 
olevat ympäristövaikutukset 
kyseisenlaiseen investointiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, jos 
investoinnilla voi olla kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön.

1. Jotta investointitoimet voisivat saada 
maaseuturahaston tukea, on ennen niiden 
toteuttamista arvioitava odotettavissa 
olevat ympäristövaikutukset 
kyseisenlaiseen investointiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, jos 
investoinnilla voi olla kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön. Jäsenvaltioiden on 
asetettava etusijalle investoinnit, joilla 
parannetaan huomattavasti tilojen 
ympäristö- ja ilmastotehokkuutta sekä 
eläinten hyvinvointia, joilla tuetaan 
viljelijöiden tulovirtojen 
monipuolistamista ja jotka kohdistuvat 
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hankkeisiin, joissa viljelijäryhmien, 
yritysten ja maaseudun kehittämisjärjestöt 
ja -verkostot osallistuvat yhteiseen 
toimintaan ja investointeihin. 

Or. en

Tarkistus 1691
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kiinteän omaisuuden rakentaminen, 
hankkiminen, leasing-vuokraus mukaan 
luettuna, tai kunnostaminen;

(a) kiinteän omaisuuden rakentaminen, 
hankkiminen, leasing-vuokraus mukaan 
luettuna, tai kunnostaminen siten, että 
suositaan energiaa säästäviä ja 
ilmastoystävällisiä rakennusmateriaaleja;

Or. en

Tarkistus 1692
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uusien koneiden ja laitteiden 
hankkiminen tai ostoleasing, 
tietokoneohjelmistot mukaan luettuina, 
enintään omaisuuden markkina-arvoon 
asti;

(b) koneiden ja laitteiden hankintaa tai 
ostoleasingiä, tietokoneohjelmistot mukaan 
luettuina, enintään omaisuuden markkina-
arvoon asti; näissä investoinneissa on 
otettava huomioon parhaat 
energiatehokkuusvaatimukset ja niiden 
on vastattava ilmastonmuutosta koskeviin 
haasteisiin sekä biologisen 
monimuotoisuuden ja maaperän 
hedelmällisyyden vähentymiseen;
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Or. en

Tarkistus 1693
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uusien koneiden ja laitteiden 
hankkiminen tai ostoleasing, 
tietokoneohjelmistot mukaan luettuina, 
enintään omaisuuden markkina-arvoon 
asti;

(b) koneiden ja laitteiden hankintaa tai 
ostoleasingiä, tietokoneohjelmistot mukaan 
luettuina, enintään omaisuuden markkina-
arvoon asti;

Or. fr

Tarkistus 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) sellaisten ohjeiden hankkiminen, 
joilla edistetään kestäviä ja taloudellisesti 
elinkelpoisia tuotantomenetelmiä. 

Or. en

Tarkistus 1695
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) sellaisten ohjeiden hankkiminen, 
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joilla edistetään kestäviä ja taloudellisesti 
elinkelpoisia tuotantomenetelmiä. 

Or. en

Perustelu

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advice 
should therefore be equally eligible for EAFRD support investment operations as this will 
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

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

Tarkistus 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) arviointikustannukset, joilla pyritään 
osaltaan varmistamaan 
tuotantomenetelmien kestävyys ja 
taloudellinen elinkelpoisuus.

Or. es

Tarkistus 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Jäsenvaltioiden on varmistettava 
ensisijainen oikeus 
investointikannustimiin sekä 20 prosenttia 
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korkeampi rahoitusosuus tiloille, joista 
maatalousmaiden tilusjärjestelyjen kautta 
tulee suuremman mittakaavan 
tuotantoyksiköitä.

Or. it

Tarkistus 1698
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun kyse on rakennuksen 
rakentamisesta tai sen merkittävästä 
kunnostamisesta, tukikelpoisiksi menoiksi 
katsotaan ainoastaan investoinnit, joiden 
avulla varmistetaan, että rakennuksen 
energiantarve katetaan vähintään 
50 prosentin osalta uusiutuvista 
energialähteistä.

Or. en

Tarkistus 1699
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin vuonna 
2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 

Poistetaan.
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sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Or. it

Tarkistus 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 1701
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin vuonna 
2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 

Poistetaan.



PE494.480v01-00 156/177 AM\909514FI.doc

FI

sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Or. pt

Tarkistus 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisia 
menoja ovat vain investoinnit, jotka 
koskevat alueita, joiden osalta vesipiirin 
hoitosuunnitelmat ja niihin liittyvät 
täytäntöönpano-ohjelmat on laadittu 
direktiivin 2000/60/EY mukaisesti ja jotka 
ovat tällaisiin suunnitelmiin sisältyvien 
ympäristötavoitteiden mukaisia. Kun kyse 
on investoinneista uusiin 
kastelujärjestelmiin ja käytössä olevien 
laajentamiseen, on vaadittava 
riippumatonta ympäristöarviointia, jolla 
osoitetaan, että kyseinen investointi on 
kestävä eikä sillä ole kielteisiä 
ympäristövaikutuksia.

Or. de

Tarkistus 1703
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisia 
menoja ovat vain investoinnit, jotka 
toteutetaan alueilla, joilla käytetään 
direktiivin 2000/60/EY mukaisia vesipiirin 
hoitosuunnitelmia ja niihin liittyviä 
toimenpideohjelmia, jotka ovat puolestaan 
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tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

niihin sisältyvien ympäristötavoitteiden 
mukaisia. Kasteltavan alueen 
laajentamiseen johtaviin investointeihin 
vaaditaan myös riippumaton 
ympäristöarviointi.

Or. en

Perustelu

Vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä ei saisi olla syrjintää vaan sen sijaan olisi 
säädettävä kaikkia jäsenvaltioita koskevista kehyksestä, jolla varmistetaan, että kastelua 
koskevat investoinnit eivät vaikuta kielteisesti vesivaroihin Kehyksen olisi oltava vaativampi, 
jos kyse on kasteltavien alojen laajentamiseen tähtäävistä investoinneista, jotta kasvaneet 
riskit voidaan ottaa huomioon. Komissiolle on siirrettävä valta määrittää 
vähimmäisvaatimuksia, joita on noudatettava tässä kehyksessä.

Tarkistus 1704
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin vuonna 
2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisia 
menoja ovat vain investoinnit, jotka 
toteutetaan alueilla, joilla käytetään 
direktiivin 2000/60/EY mukaisia vesipiirin 
hoitosuunnitelmia ja niihin liittyviä 
toimenpideohjelmia, jotka ovat puolestaan 
niihin sisältyvien ympäristötavoitteiden 
mukaisia. Kasteltavan alueen 
laajentamiseen johtaviin investointeihin 
vaaditaan myös riippumaton 
ympäristöarviointi.

Or. en

Tarkistus 1705
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
täyttävät seuraavat ehdot:

(a) Komissiolle on täytynyt ilmoittaa 
direktiivin 2000/60/EY säännösten 
mukaisesta vesipiirin 
hoitosuunnitelmasta, joka koskee koko 
sitä aluetta, johon investointi kohdistuu, 
sekä muita alueita, joiden ympäristö 
saattaa kärsiä investoinnin seurauksena.
Vesipiirin hoitosuunnitelmaan on 
liitettävä toimenpideohjelma, joita 
investoinneissa on noudatettava.
(b) Vesimittarit, joiden avulla on 
mahdollista mitata tuetun investoinnin 
kohteena olevaa vedenkulutusta, on 
oltava käytössä tai otettava käyttöön 
osana investointia. 
(c) Kun kyseessä ovat käytössä oleviin 
kastelujärjestelmiin tehtävät parannukset, 
investoinnit ovat tukikelpoisia ainoastaan, 
jos
(i) niiden johdosta vedenkäytön 
tehokkuus paranee vähintään 
20 prosentilla;
(ii) investointi koskee vesistöjä, joiden tila 
on kyseisen vesipiirin 
hoitosuunnitelmassa määritelty hyvää 
heikommaksi syistä, jotka liittyvät veden 
määrään, ja investoinnin avulla 
varmistetaan, että vedenkulutus vähenee 
vähintään 20 prosentilla yksittäistä tilan 
osalta. 
Investoinnit patoaltaisiin, joilla 
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mahdollistetaan vedenotosta seuraavan 
veden korvaaminen vedenpinnan ollessa 
matalimmillaan, ovat tukikelpoisia ilman 
erityisehtoja.
(d) Vesihuoltoverkkojen laajentamiseen 
liittyvät investoinnit ovat tukikelpoisia 
ainoastaan, jos
(i) vesi on tarkoitettu maatalouskäyttöön 
ja
(ii) investointi ei koske vesistöjä, joiden 
tila on kyseisen vesipiirin 
hoitosuunnitelmassa määritelty hyvää 
heikommaksi syistä, jotka liittyvät veden 
määrään.

Or. fr

Tarkistus 1706
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
täyttävät seuraavat ehdot:

(a) Komissiolle on täytynyt ilmoittaa 
direktiivin 2000/60/EY säännösten 
mukaisesta vesipiirin 
hoitosuunnitelmasta, joka koskee koko 
sitä aluetta, johon investointi kohdistuu, 
sekä muita alueita, joiden ympäristö 
saattaa kärsiä investoinnin seurauksena.
Vesipiirin hoitosuunnitelmaan on 
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liitettävä toimenpideohjelma, joita 
investoinneissa on noudatettava.
(b) Vesimittarit, joiden avulla on 
mahdollista mitata tuetun investoinnin 
kohteena olevaa vedenkulutusta, on 
oltava käytössä tai otettava käyttöön 
osana investointia. 
(c) Kun kyseessä ovat käytössä oleviin 
kastelujärjestelmiin tehtävät parannukset, 
investoinnit ovat tukikelpoisia ainoastaan, 
jos
i) niiden johdosta vedenkäytön tehokkuus 
paranee vähintään 25 prosentilla;
ii) investointi koskee vesistöjä, joiden tila 
on kyseisen vesipiirin 
hoitosuunnitelmassa määritelty hyvää 
heikommaksi syistä, jotka liittyvät veden 
määrään, ja investoinnin avulla 
varmistetaan, että vedenkulutus vähenee 
vähintään 20 prosentilla yksittäistä tilan 
osalta. 
iii) edellä i tai ii alakohdassa vahvistetut 
vaatimukset eivät koske investointeja 
patoaltaisiin, joilla mahdollistetaan 
vedenotosta seuraavan veden 
korvaaminen vedenpinnan ollessa 
matalimmillaan.
(d) Vesihuoltoverkkojen laajentamiseen 
liittyvät investoinnit ovat tukikelpoisia 
ainoastaan, jos 
i) vesi on tarkoitettu maatalouskäyttöön; 
ii) investointi ei koske vesistöjä, joiden tila 
on kyseisen vesipiirin 
hoitosuunnitelmassa määritelty hyvää 
heikommaksi syistä, jotka liittyvät veden 
määrään ja
iii) riippumattomalla 
ympäristöarvioinnilla osoitetaan, että 
investoinnilla ei ole merkittävää 
haitallista vaikutusta ympäristöön.

Or. fr
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Tarkistus 1707
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

3. Kun kyseessä on kastelu, 

(a) käytössä olevien laitteiden tai 
varastointi- ja kuljetusinfrastruktuurien 
uudistamisen osalta tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 10 prosenttia; laitteiden 
uudistamisen ja maa-alueiden 
kastelukäytänteiden osalta tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

(b) investointeja uusiin 
kastelujärjestelmiin voidaan pitää 
hyväksyttävinä menoina, jos järjestelmät 
kuuluvat osana ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevaan alueelliseen 
strategiaan eli perustuvat yksinomaan 
tehokkaaseen vedenkäyttöön tähtäävien 
järjestelmien ja laitteiden valintaan.
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Or. fr

Tarkistus 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

3. Kun kyseessä on kastelu, 
infrastruktuuriin ja järjestelmiin liittyvät 
menot katsotaan tukikelpoisiksi, jos 
tavoitteena on: veden- ja energiankäytön 
tehokkuuden parantaminen 
maataloudessa; maataloustuotannon 
vedenjakelua koskevan varmuuden 
parantaminen; uusiin kasteltaviin maa-
aloihin kansallisten etusuunnitelmien tai 
alueellisten poliittisten suunnitelmien 
mukaisesti kohdistuvat investoinnit, joilla 
myötävaikutetaan maaseudun 
kehittämiseen ja alueelliseen 
tasapainottamiseen. Siirretään komissiolle 
valta antaa 90 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan 
vedenkäytön tehokkuutta ja 
kastelulaitteiden ympäristötehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset.

Or. es

Perustelu

Uusien alojen kastelemista ja kasteltavien alojen tilusjärjestelyjä koskevia toimia ei voida 
jättää maaseuturahaston ulkopuolelle. Lisäksi saattaa olla, että vaikka vedenpuhdistamoissa 
kierrätetty vesi käytetään, se ei vähennetä kulutusta mutta vaikuttaa silti myönteisesti 
ympäristöön. Tätäkään ei saisi jättää maaseuturahaston ulkopuolelle. Myöskään 
energiatehokkuuteen tähtäävää kastelua ei voida olla sisällyttämättä siihen.

Tarkistus 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos
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Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin vuonna 
2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

3. Kun kyseessä on kastelu, 
infrastruktuuriin ja järjestelmiin liittyvät 
menot katsotaan tukikelpoisiksi, jos 
tavoitteena on: veden- ja energiankäytön 
tehokkuuden parantaminen 
maataloudessa; maataloustuotannon 
vedenjakelua koskevan varmuuden 
parantaminen; uusiin kasteltaviin maa-
aloihin kansallisten etusuunnitelmien tai 
alueellisten poliittisten suunnitelmien 
mukaisesti kohdistuvat investoinnit, joilla 
myötävaikutetaan maaseudun 
kehittämiseen ja alueelliseen 
tasapainottamiseen. Kaikissa tapauksissa 
on osoitettava, että kyseinen investointi on 
kestävä eikä sillä ole kielteisiä 
ympäristövaikutuksia.

Or. es

Tarkistus 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

3. Kun kyseessä on kastelu, 
infrastruktuuriin ja järjestelmiin liittyvät 
menot katsotaan tukikelpoisiksi, jos 
tavoitteena on: veden- ja energiankäytön 
tehokkuuden parantaminen 
maataloudessa; maataloustuotannon 
vedenjakelua koskevan varmuuden 
parantaminen; uusiin kasteltaviin maa-
aloihin kansallisten etusuunnitelmien tai 
alueellisten poliittisten suunnitelmien 
mukaisesti kohdistuvat investoinnit, joilla 
myötävaikutetaan maaseudun 
kehittämiseen ja alueelliseen 
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tasapainottamiseen. Kaikissa tapauksissa 
on osoitettava, että kyseinen investointi on 
kestävä eikä sillä ole kielteisiä 
ympäristövaikutuksia.

Or. es

Tarkistus 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

3. Kun kyseessä on kastelu, 
infrastruktuuriin ja järjestelmiin liittyvät 
menot katsotaan tukikelpoisiksi, jos 
tavoitteena on: veden- ja energiankäytön 
tehokkuuden parantaminen 
maataloudessa; maataloustuotannon 
vedenjakelua koskevan varmuuden 
parantaminen; uusiin kasteltaviin maa-
aloihin kansallisten etusuunnitelmien tai 
alueellisten poliittisten suunnitelmien 
mukaisesti kohdistuvat investoinnit, joilla 
myötävaikutetaan maaseudun 
kehittämiseen ja alueelliseen 
tasapainottamiseen. Kaikissa tapauksissa 
on osoitettava, että kyseinen investointi on 
kestävä eikä sillä ole kielteisiä 
ympäristövaikutuksia.

Or. es

Perustelu

On laadittava säännöksiä, jotka koskevat investointeja uusiin kasteltaviin maihin erityisesti 
Etelä-Euroopan maiden osalta. Lisäksi 25 prosenttia on erittäin korkea osuus veden
säästämisessä.

Tarkistus 1712
Luís Paulo Alves
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Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

3. Uusiin kastelujärjestelmiin tehdyt 
investoinnit ovat tukikelpoisia, jos 
kyseessä olevien investointien voidaan 
osoittaa olevan kestäviä ja noudattavan 
vesipolitiikan puitedirektiiviä. Käytössä 
olevien järjestelmien nykyaikaistamiseen 
tähtäävät investoinnit ovat tukikelpoisia, 
jos voidaan osoittaa, että niiden avulla 
parannetaan vedenkäyttöä niiden 
vertailuarvojen puitteissa, jotka on 
vahvistettu vesipolitiikan puitedirektiiviin 
mukaisesti laadituissa kansallisissa 
tehokkaan vedenkäytön suunnitelmissa.

Or. pt

Tarkistus 1713
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään uusia investointeja, 
mukaan lukien toimenpiteet maatalouden 
ylläpitämiseksi ja käytössä olevien 
järjestelmien nykyaikaistamiseksi, jotta 
vedenkulutuksen tehokkuutta voidaan 
parantaa. Siirretään komissiolle valta 
antaa 90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan 
vedenkäytön tehokkuutta ja 
kastelulaitteiden ympäristötehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset.

Or. it
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Tarkistus 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään uusia investointeja, 
mukaan luettuna käytössä olevien 
järjestelmien nykyaikaistaminen 
vedenkulutuksen tehokkuuden 
parantamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
vahvistettava vedenkäytön tehokkuutta ja 
kastelulaitteiden ympäristötehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset. 

Or. it

Tarkistus 1715
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
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään uusia investointeja, 
mukaan lukien toimenpiteet 
viljelyjärjestelmien ylläpitämiseksi ja/tai 
käytössä olevien järjestelmien 
nykyaikaistamiseksi, jotta 
vedenkulutuksen tehokkuutta voidaan 
parantaa.

Or. it
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Tarkistus 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään uusia investointeja, 
mukaan luettuna käytössä olevien 
järjestelmien nykyaikaistaminen 
vedenkulutuksen tehokkuuden 
parantamiseksi, sekä jäteveden 
uudelleenkäytön edistämistä. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään uusia investointeja,
mukaan luettuna käytössä olevien 
järjestelmien nykyaikaistaminen
vedenkulutuksen tehokkuuden 
parantamiseksi. Unioniin vuonna 2004 tai 
sen jälkeen liittyneissä jäsenvaltioissa 
uusiin kastelujärjestelmiin tehtyjä 
investointeja voidaan poikkeuksellisesti 
pitää tukikelpoisina menoina, jos 
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sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia. ympäristöarviointi, joka toteutetaan 
lainsäädännön niin edellyttäessä, osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta tarkistuksesta 32.

Tarkistus 1718
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia, sekä investointeja 
sellaisten kastelujärjestelmien 
päivittämiseen, joilla on myönteinen 
vaikutus ympäristöön. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Or. es

Tarkistus 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina, jos ympäristöarviointi osoittaa, 
että kyseinen investointi on kestävä eikä 
sillä ole kielteisiä ympäristövaikutuksia.

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään vain investointeja, jotka 
vähentävät aiempaa vedenkulutusta 
vähintään 25 prosenttia. Unioniin 
vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa ja Välimeren altaan 
jäsenvaltioissa uusiin kastelujärjestelmiin 
tehtyjä investointeja voidaan 
poikkeuksellisesti pitää tukikelpoisina 
menoina. Infrastruktuurista on laadittava
ympäristöarviointi, jonka avulla voidaan
osoittaa, että kyseinen investointi on 
kestävä eikä sillä ole kielteisiä 
ympäristövaikutuksia.

Or. es

Perustelu

All Member States should be able to access investment in new irrigation installations when an 
environmental analysis provides evidence that the investment is sustainable and has no 
negative environmental impact. This measure should not just apply to those Member States 
that have joined the European Union since 2004, but to all Member States in the Union.
Investment in updating irrigation systems should continue to receive funding without it being 
necessary to justify this by a saving in water use of at least 25%. For infrastructure, asking 
that the investment does not have any negative environmental impact should suffice.

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

Tarkistus 1720
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Uusiin kastelujärjestelmiin tehdyt 
investoinnit ovat tukikelpoisia, jos 
kyseessä olevien investointien voidaan 
osoittaa olevan kestäviä ja noudattavan 
vesipolitiikan puitedirektiiviä. Käytössä 
olevien järjestelmien nykyaikaistamiseen 
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tähtäävät investoinnit ovat tukikelpoisia, 
jos voidaan osoittaa, että niiden avulla 
parannetaan vedenkäyttöä niiden 
vertailuarvojen puitteissa, jotka on 
vahvistettu vesipolitiikan puitedirektiiviin 
mukaisesti laadituissa kansallisissa 
tehokkaan vedenkäytön suunnitelmissa.

Or. pt

Tarkistus 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun kyseessä ovat 
maatalousinvestoinnit, investointitukea ei 
voida myöntää maatalouden tuotanto-
oikeuksien, tukioikeuksien, eläinten tai 
yksivuotisten kasvien hankintaan tai 
yksivuotisten kasvien istutukseen. Kun 
kyseessä on 19 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukainen luonnonkatastrofien 
vahingoittamien maatalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen, 
eläinten hankintaan liittyvät menot voivat 
kuitenkin olla tukikelpoisia.

4. Kun kyseessä ovat 
maatalousinvestoinnit, investointitukea ei 
voida myöntää maatalouden tuotanto-
oikeuksien, tukioikeuksien, eläinten tai 
yksivuotisten kasvien hankintaan tai 
yksivuotisten kasvien istutukseen. Kun 
kyseessä on 19 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukainen luonnonkatastrofien 
ja epäsuotuisten sääolojen
vahingoittamien maatalouden 
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen, 
eläinten hankintaan liittyvät menot voivat 
kuitenkin olla tukikelpoisia.

Or. it

Tarkistus 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Investointituen saajat voivat pyytää Poistetaan.
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toimivaltaisilta maksajavirastoilta 
ennakkomaksua, jonka suuruus on 
enintään 50 prosenttia investointiin 
liittyvästä julkisesta tuesta, jos tällainen 
mahdollisuus sisältyy maaseudun 
kehittämisohjelmaan.

Or. en

Perustelu

Ennakkotukien rajoittaminen ainoastaan investointien tukemisen yhteydessä ei ole 
perusteltua. Sen vuoksi ehdotetaan 5 kohdan poistamista ja 70 artiklaan sellaisen säännön 
lisäämistä, jonka mukaan ennakkotukia maksetaan vasta, kun kaikki maaseuturahaston 
puitteissa hyväksytyt toimet on toteutettu.

Tarkistus 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat edellytyksiä, 
joiden mukaisesti muita 
leasingsopimuksiin, käytettyihin välineisiin 
ja laitteisiin sekä yksinkertaisiin 
korvausinvestointeihin liittyviä 
kustannuksia voidaan pitää tukikelpoisina 
menoina.

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat edellytyksiä, 
joiden mukaisesti muita 
leasingsopimuksiin, käytettyihin välineisiin 
ja laitteisiin sekä yksinkertaisiin 
korvausinvestointeihin liittyviä 
kustannuksia voidaan pitää tukikelpoisina 
menoina, ja myös edellytyksiä, jotka 
liittyvät kastelujärjestelmien 
parantamisen vähimmäisvaatimuksiin, 
jotka on täytettävä, jotta uudet 
investoinnit nykyisiin järjestelmiin tai 
niiden laajentamiseen olisivat 
tukikelpoisia.

Or. de

Tarkistus 1724
Britta Reimers
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Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat edellytyksiä, 
joiden mukaisesti muita 
leasingsopimuksiin, käytettyihin välineisiin 
ja laitteisiin sekä yksinkertaisiin 
korvausinvestointeihin liittyviä 
kustannuksia voidaan pitää tukikelpoisina 
menoina.

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat edellytyksiä, 
joiden mukaisesti muita 
leasingsopimuksiin, käytettyihin välineisiin 
ja laitteisiin sekä yksinkertaisiin 
korvausinvestointeihin liittyviä 
kustannuksia voidaan pitää tukikelpoisina 
menoina, sekä vesitehokkuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, kun kyse on 
investoinneista käytössä oleviin 
kastelujärjestelmiin tai kasteltavan alan 
laajentamiseen tähtäävistä 
investoinneista.

Or. en

Perustelu

Vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä ei saisi olla syrjintää vaan sen sijaan olisi 
säädettävä kaikkia jäsenvaltioita koskevista kehyksestä, jolla varmistetaan, että kastelua 
koskevat investoinnit eivät vaikuta kielteisesti vesivaroihin Kehyksen olisi oltava vaativampi, 
jos kyse on kasteltavien alojen laajentamiseen tähtäävistä investoinneista, jotta kasvaneet 
riskit voidaan ottaa huomioon. Komissiolle on siirrettävä valta määrittää 
vähimmäisvaatimuksia, joita on noudatettava tässä kehyksessä.

Tarkistus 1725
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat edellytyksiä, 
joiden mukaisesti muita 
leasingsopimuksiin, käytettyihin välineisiin 
ja laitteisiin sekä yksinkertaisiin 

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat edellytyksiä, 
joiden mukaisesti muita 
leasingsopimuksiin, käytettyihin välineisiin 
ja laitteisiin sekä yksinkertaisiin 
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korvausinvestointeihin liittyviä 
kustannuksia voidaan pitää tukikelpoisina 
menoina.

korvausinvestointeihin liittyviä 
kustannuksia voidaan pitää tukikelpoisina 
menoina, sekä vesitehokkuutta koskevia 
vähimmäisturvallisuusvaatimuksia, kun 
kyse on investoinneista käytössä oleviin 
kastelujärjestelmiin tai kasteltavan alan 
laajentamiseen tähtäävistä 
investoinneista.

Or. en

Perustelu

Vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä ei saisi olla syrjintää vaan sen sijaan olisi 
säädettävä kaikkia jäsenvaltioita koskevista kehyksestä, jolla varmistetaan, että kastelua 
koskevat investoinnit eivät vaikuta kielteisesti vesivaroihin Kehyksen olisi oltava vaativampi, 
jos kyse on kasteltavien alojen laajentamiseen tähtäävistä investoinneista, jotta kasvaneet 
riskit voidaan ottaa huomioon. Komissiolle on siirrettävä valta määrittää 
vähimmäisvaatimuksia, joita on noudatettava tässä kehyksessä.

Tarkistus 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maaseudun kehittämisohjelman 
hallintoviranomaisen on määritettävä 
kaikkiin toimenpiteisiin sisältyvien 
tukitoimien valintaperusteet 
seurantakomiteaa kuultuaan. 
Valintaperusteiden tarkoituksena on 
varmistaa hakijoiden yhdenvertainen 
kohtelu, parantaa rahavarojen käyttöä ja 
kohdentaa toimenpiteet maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien mukaisesti. Valintaperusteita 
määritettäessä on otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, kun kyseessä ovat 
pienet avustukset.

1. Maaseudun kehittämisohjelman 
hallintoviranomaisen on määritettävä 
kaikkiin toimenpiteisiin sisältyvien 
tukitoimien valintaperusteet 
seurantakomiteaa kuultuaan. 
Valintaperusteiden tarkoituksena on 
varmistaa, että maatiloja koskevia 
toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan 
asetuksen (EU) N:o [...] [DP].mukaisesti 
määriteltyihin 'aktiiviviljelijöihin'. Näillä 
perusteilla on lisäksi tarkoitus parantaa 
rahavarojen käyttöä ja kohdentaa 
toimenpiteet maaseudun kehittämistä 
koskevien unionin prioriteettien 
mukaisesti. Valintaperusteita 
määritettäessä on otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, kun kyseessä ovat 
pienet avustukset.
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Or. es

Perustelu

Maatiloihin kohdistuvien toimenpiteiden kautta annettavan tuen on koiduttava ainoastaan 
YMP:n suoria tukia koskevan asetusehdotuksen mukaisesti määriteltyjen 'aktiiviviljelijöiden' 
hyödyksi. Mikäli tämä ero tehdään ensimmäisessä pilarissa, se on tehtävä myös toisessa.

Tarkistus 1727
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maaseudun kehittämisohjelman 
hallintoviranomaisen on määritettävä
kaikkiin toimenpiteisiin sisältyvien 
tukitoimien valintaperusteet 
seurantakomiteaa kuultuaan. 
Valintaperusteiden tarkoituksena on 
varmistaa hakijoiden yhdenvertainen 
kohtelu, parantaa rahavarojen käyttöä ja 
kohdentaa toimenpiteet maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien mukaisesti. Valintaperusteita 
määritettäessä on otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, kun kyseessä ovat 
pienet avustukset.

1. Maaseudun kehittämisohjelman 
hallintoviranomainen voi määritellä
kaikkiin toimenpiteisiin sisältyvien 
tukitoimien valintaperusteet 
seurantakomiteaa kuultuaan. 
Valintaperusteiden tarkoituksena on 
varmistaa hakijoiden yhdenvertainen 
kohtelu, parantaa rahavarojen käyttöä ja 
kohdentaa toimenpiteet maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien mukaisesti. Valintaperusteita 
määritettäessä on otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, kun kyseessä ovat 
pienet avustukset.

Or. fr

Tarkistus 1728
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maaseudun kehittämisohjelman 
hallintoviranomaisen on määritettävä 
kaikkiin toimenpiteisiin sisältyvien 
tukitoimien valintaperusteet 

1. Maaseudun kehittämisohjelman 
hallintoviranomaisen on määritettävä 
kaikkiin toimenpiteisiin sisältyvien 
tukitoimien valintaperusteet 
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seurantakomiteaa kuultuaan. 
Valintaperusteiden tarkoituksena on 
varmistaa hakijoiden yhdenvertainen 
kohtelu, parantaa rahavarojen käyttöä ja 
kohdentaa toimenpiteet maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien mukaisesti. Valintaperusteita 
määritettäessä on otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, kun kyseessä ovat 
pienet avustukset.

seurantakomiteaa kuultuaan. 
Valintaperusteiden tarkoituksena on 
varmistaa hakijoiden yhdenvertainen 
kohtelu, parantaa rahavarojen käyttöä ja 
kohdentaa toimenpiteet maaseudun 
kehittämistä koskevien unionin 
prioriteettien mukaisesti. Valintaperusteita 
määritettäessä ja sovellettaessa on otettava 
huomioon suhteellisuusperiaate.

Or. de

Tarkistus 1729
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
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovellettaessa 
hallintoviranomaisen on määriteltävä 
'maaseutualue' ohjelmatasolla.

Tätä asetusta sovellettaessa 
'maaseutualue' on määriteltävä 
jäsenvaltiotasolla.

Or. it

Tarkistus 1730
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovellettaessa 
hallintoviranomaisen on määriteltävä 
'maaseutualue' ohjelmatasolla.

Tätä asetusta sovellettaessa jäsenvaltioiden 
on määriteltävä 'maaseutualue' 
ohjelmatasolla.

Or. de
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Tarkistus 1731
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovellettaessa 
hallintoviranomaisen on määriteltävä 
'maaseutualue' ohjelmatasolla.

Tätä asetusta sovellettaessa 
hallintoviranomaisen on määriteltävä 
'maaseutualue' maaseudun 
kehittämisohjelmassaan.

Or. en

Tarkistus 1732
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovellettaessa 
hallintoviranomaisen on määriteltävä 
'maaseutualue' ohjelmatasolla.

Tätä asetusta sovellettaessa 
hallintoviranomaisen on määriteltävä 
'maaseutualue' ohjelmatasolla. Se voi myös 
määritellä erilaisia tiettyyn 
toimenpiteeseen kuuluvia erityisalueita, 
jos näin toimimiseen on objektiivinen 
peruste. 

Or. de

Tarkistus 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
määrärahoista varataan ja käytetään 

Poistetaan.
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30 miljoonaa euroa 56 artiklassa 
tarkoitetun innovatiivisesta paikallisesta 
yhteistyöstä annettavan palkinnon 
rahoitukseen.

Or. de


