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Tarkistus 1734
Peter Jahr, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
määrärahoista varataan ja käytetään 30 
miljoonaa euroa 56 artiklassa tarkoitetun 
innovatiivisesta paikallisesta yhteistyöstä 
annettavan palkinnon rahoitukseen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1735
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
määrärahoista varataan ja käytetään 30 
miljoonaa euroa 56 artiklassa tarkoitetun 
innovatiivisesta paikallisesta yhteistyöstä 
annettavan palkinnon rahoitukseen.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1736
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
määrärahoista varataan ja käytetään 30 
miljoonaa euroa 56 artiklassa tarkoitetun 

Poistetaan.
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innovatiivisesta paikallisesta yhteistyöstä 
annettavan palkinnon rahoitukseen.

Or. fr

Tarkistus 1737
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
määrärahoista varataan ja käytetään 30 
miljoonaa euroa 56 artiklassa tarkoitetun 
innovatiivisesta paikallisesta yhteistyöstä 
annettavan palkinnon rahoitukseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1738
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
määrärahoista varataan ja käytetään 30 
miljoonaa euroa 56 artiklassa tarkoitetun 
innovatiivisesta paikallisesta yhteistyöstä 
annettavan palkinnon rahoitukseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1739
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
määrärahoista varataan ja käytetään 30 
miljoonaa euroa 56 artiklassa tarkoitetun 
innovatiivisesta paikallisesta yhteistyöstä 
annettavan palkinnon rahoitukseen.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 1740
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
määrärahoista varataan ja käytetään 30 
miljoonaa euroa 56 artiklassa tarkoitetun 
innovatiivisesta paikallisesta yhteistyöstä 
annettavan palkinnon rahoitukseen.

2. Kunkin maaseudun 
kehittämisohjelman 
kokonaismäärärahoista voidaan 
jäsenvaltioiden aloitteesta käyttää 
enintään 4 prosenttia asetuksen (EU) N:o 
[CSF/2012] 52 artiklassa tarkoitettuihin 
tehtäviin ja 33 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen sellaisten alueiden, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
aluemäärittelyn valmistelutöihin liittyviin 
kustannuksiin.
Asetuksen (EU) N:o HR/2012 9 artiklassa 
tarkoitettuun todentamisviranomaiseen 
liittyvät kustannukset eivät ole 
tukikelpoisia tämän kohdan mukaisesti.
Edellä asetettua 4 prosentin 
enimmäismäärää noudattaen on varattava 
tietty summa 55 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen maaseutuverkoston 
perustamiseen ja toimintaan.

Or. en
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Tarkistus 1741
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
määrärahoista varataan ja käytetään 30 
miljoonaa euroa 56 artiklassa tarkoitetun
innovatiivisesta paikallisesta yhteistyöstä 
annettavan palkinnon rahoitukseen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
määrärahoista varataan ja käytetään tietty 
summa 56 artiklassa tarkoitetun 
innovatiivisesta paikallisesta yhteistyöstä 
annettavan palkinnon rahoitukseen.

Or. pt

Tarkistus 1742
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin maaseudun kehittämisohjelman 
kokonaismäärästä voidaan 
jäsenvaltioiden aloitteesta käyttää 
enintään 4 prosenttia asetuksen (EU) N:o 
[CSF/2012] 52 artiklassa tarkoitettuihin 
tehtäviin ja 33 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen sellaisten alueiden, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
aluemäärittelyn valmistelutöihin liittyviin 
kustannuksiin.

Kun maaseudun kehittämisohjelmat 
kattavat kummankin tyyppisiä 
tukikelpoisia alueita vähemmän 
kehittyneillä alueilla, syrjäisimmillä 
alueilla ja asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitetuilla pienillä Egeanmeren 
saarilla, 65 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu maaseutarahaston 
rahoitusosuus tekniseen apuun voidaan 
määritellä ottaen huomioon ohjelman 
lukumääräisesti vallitseva aluetyyppi.

Or. en

Tarkistus 1743
Mariya Gabriel

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

Kunkin maaseudun kehittämisohjelman 
kokonaismäärästä voidaan jäsenvaltioiden 
aloitteesta käyttää enintään 4 prosenttia 
asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 52 
artiklassa tarkoitettuihin tehtäviin ja 33 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen sellaisten 
alueiden, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita, aluemäärittelyn 
valmistelutöihin liittyviin kustannuksiin.

Kunkin maaseudun kehittämisohjelman 
kokonaismäärästä voidaan jäsenvaltioiden 
aloitteesta käyttää enintään 4 prosenttia 
asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 52 
artiklassa tarkoitettuihin tehtäviin ja 33 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen sellaisten 
alueiden, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia ja muita erityisiä rajoitteita, 
aluemäärittelyn valmistelutöihin liittyviin 
kustannuksiin.

Or. bg

Tarkistus 1744
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä asetettua 4 prosentin 
enimmäismäärää noudattaen tietty summa 
on varattava 55 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen maaseutuverkoston 
perustamiseen ja toimintaan.

Edellä asetettua 4 prosentin 
enimmäismäärää noudattaen tietty summa 
on varattava 55 artiklassa tarkoitetun 
kansallisen maaseutuverkoston 
perustamiseen ja toimintaan sekä muiden 
toimijoiden ohjelman mukaisten toimien 
yhteydessä toteuttamaan valmisteluun, 
hallinnointiin, seurantaan, arviointiin, 
tiedotukseen, koulutukseen ja valvontaan.

Or. fr

Tarkistus 1745
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) lisätä sidosryhmien osallistumista 
maaseudun kehittämiseen;

(a) lisätä maa- ja metsätalouden 
sidosryhmien sekä muiden maaseudun 
sidosryhmien osallistumista maaseudun 
kehittämiseen;

Or. de

Tarkistus 1746
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä eurooppalaisen 
maaseudun kehittämisverkoston 
organisaatiorakenteen ja 
toimintaperiaatteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 90 artiklan 
mukaisesti eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisverkoston 
organisaatiorakenteesta ja 
toimintaperiaatteista.

Or. de

Perustelu

Tämä ei ole puhtaasti tekninen päätös.

Tarkistus 1747
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä eurooppalaisen 
maaseudun kehittämisverkoston 

4. Komissio vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisverkoston organisaatiorakenteen 
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organisaatiorakenteen ja 
toimintaperiaatteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

ja toimintaperiaatteet.

Or. it

Tarkistus 1748
Peter Jahr, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
53 artikla

Komission teksti Tarkistus

53 artikla Poistetaan.
Eurooppalaisen 

innovaatiokumppanuuden verkosto
1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
tukemaan 61 artiklassa tarkoitettua 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Verkosto 
mahdollistaa toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen ja tutkijoiden 
verkostoitumisen.
2. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkoston 
tehtävänä on
(a) tarjota tukipalveluja ja antaa 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
koskevia tietoja tärkeimmille toimijoille;
(b) saada aikaan keskustelua ohjelma-
tasolla toimijaryhmien perustamisen 
kannustamiseksi;
(c) seuloa eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden kannalta 
tärkeät tutkimustulokset ja tietämys sekä 
raportoida niistä;
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(d) koota ja levittää innovaatioita koskevia 
hyviä toimintatapoja ja vakiinnuttaa ne;
(e) järjestää konferensseja ja työpajoja ja 
levittää eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden alaan liittyvää 
tietoa.
3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
verkoston organisaatiorakenteen ja 
toimintaperiaatteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de

Tarkistus 1749
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
53 artikla

Komission teksti Tarkistus

53 artikla Poistetaan.
Eurooppalaisen 

innovaatiokumppanuuden verkosto
1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
tukemaan 61 artiklassa tarkoitettua 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Verkosto 
mahdollistaa toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen ja tutkijoiden 
verkostoitumisen.
2. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkoston 
tehtävänä on
(a) tarjota tukipalveluja ja antaa 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
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koskevia tietoja tärkeimmille toimijoille;
(b) saada aikaan keskustelua ohjelma-
tasolla toimijaryhmien perustamisen 
kannustamiseksi;
(c) seuloa eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden kannalta 
tärkeät tutkimustulokset ja tietämys sekä 
raportoida niistä;
(d) koota ja levittää innovaatioita koskevia 
hyviä toimintatapoja ja vakiinnuttaa ne;
(e) järjestää konferensseja ja työpajoja ja 
levittää eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden alaan liittyvää 
tietoa.
3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
verkoston organisaatiorakenteen ja 
toimintaperiaatteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. ro

Tarkistus 1750
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
tukemaan 61 artiklassa tarkoitettua 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Verkosto 
mahdollistaa toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen ja tutkijoiden 
verkostoitumisen.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1751
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
tukemaan 61 artiklassa tarkoitettua 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Verkosto 
mahdollistaa toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen ja tutkijoiden 
verkostoitumisen.

1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
tukemaan 61 artiklassa tarkoitettua 
maatalouden tuotantoa, taloudellista 
kannattavuutta ja kestävyyttä koskevaa 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta. 
Verkosto mahdollistaa toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen ja tutkijoiden 
verkostoitumisen.

Or. fr

Tarkistus 1752
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
tukemaan 61 artiklassa tarkoitettua 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Verkosto 
mahdollistaa toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen ja tutkijoiden 
verkostoitumisen.

1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
tukemaan 61 artiklassa tarkoitettua tilojen 
taloudellista elinkelpoisuutta ja 
maatalouden kestävyyttä koskevaa 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta. 
Verkosto mahdollistaa toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen ja tutkijoiden 
verkostoitumisen.

Or. fr
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Tarkistus 1753
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
tukemaan 61 artiklassa tarkoitettua 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Verkosto 
mahdollistaa toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen ja tutkijoiden 
verkostoitumisen.

1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
tukemaan 61 artiklassa tarkoitettua 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Verkosto 
mahdollistaa maaseudun toimijaryhmien, 
tuottajaryhmien, maatalouden 
neuvontapalvelujen ja tutkijoiden 
verkostoitumisen.

Or. de

Tarkistus 1754
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
tukemaan 61 artiklassa tarkoitettua 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Verkosto 
mahdollistaa toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen ja tutkijoiden 
verkostoitumisen.

1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkosto 
tukemaan 61 artiklassa tarkoitettua 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Verkosto 
mahdollistaa toimijaryhmien, 
neuvontapalvelujen, kansalaisjärjestöjen
ja tutkijoiden verkostoitumisen.

Or. en
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Tarkistus 1755
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkoston 
tehtävänä on

Poistetaan.

(a) tarjota tukipalveluja ja antaa 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
koskevia tietoja tärkeimmille toimijoille;
(b) saada aikaan keskustelua ohjelma-
tasolla toimijaryhmien perustamisen 
kannustamiseksi;
(c) seuloa eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden kannalta 
tärkeät tutkimustulokset ja tietämys sekä 
raportoida niistä;
(d) koota ja levittää innovaatioita koskevia 
hyviä toimintatapoja ja vakiinnuttaa ne;
(e) järjestää konferensseja ja työpajoja ja 
levittää eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden alaan liittyvää 
tietoa.

Or. en

Tarkistus 1756
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tarjota tukipalveluja ja antaa 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
koskevia tietoja tärkeimmille toimijoille;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1757
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tarjota tukipalveluja ja antaa 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
koskevia tietoja tärkeimmille toimijoille;

(a) tarjota tukipalveluja ja antaa 
eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
koskevia tietoja tärkeimmille toimijoille, 
erityisesti alkutuottajille ja heitä 
tuotantoketjussa edeltäville ja seuraaville 
toimijoille;

Or. de

Tarkistus 1758
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) saada aikaan keskustelua ohjelma-
tasolla toimijaryhmien perustamisen 
kannustamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1759
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) saada aikaan keskustelua ohjelma-
tasolla toimijaryhmien perustamisen 
kannustamiseksi;

(b) saada aikaan keskustelua ohjelma- ja 
täytäntöönpanotasolla paikallisten
toimijaryhmien perustamisen 
kannustamiseksi;

Or. de

Tarkistus 1760
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) seuloa eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden kannalta 
tärkeät tutkimustulokset ja tietämys sekä 
raportoida niistä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1761
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) koota ja levittää innovaatioita koskevia 
hyviä toimintatapoja ja vakiinnuttaa ne;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1762
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling
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Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) koota ja levittää innovaatioita koskevia 
hyviä toimintatapoja ja vakiinnuttaa ne;

(d) koota ja levittää innovaatioita koskevia 
tutkimustuloksia ja uusia tekniikoita ja 
vakiinnuttaa ne;

Or. de

Tarkistus 1763
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) koota ja levittää innovaatioita koskevia 
hyviä toimintatapoja ja vakiinnuttaa ne;

(d) koota ja levittää innovaatioita ja 
tiedonvaihtoa koskevia hyviä 
toimintatapoja ja vakiinnuttaa ne;

Or. en

Tarkistus 1764
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Kent 
Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) luoda vuoropuhelua viljelijöiden ja 
tiedeyhteisön välille;

Or. en
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Tarkistus 1765
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) järjestää konferensseja ja työpajoja ja 
levittää eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden alaan liittyvää 
tietoa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1766
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) järjestää konferensseja ja työpajoja ja 
levittää eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden alaan liittyvää 
tietoa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1767
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
verkoston organisaatiorakenteen ja 
toimintaperiaatteet. Nämä 

Poistetaan.
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täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1768
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkoston 
organisaatiorakenteen ja 
toimintaperiaatteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 90 artiklan 
mukaisesti eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkoston 
organisaatiorakenteesta ja 
toimintaperiaatteista.

Or. de

Perustelu

Tämä ei ole puhtaasti tekninen päätös.

Tarkistus 1769
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkoston 
organisaatiorakenteen ja 
toimintaperiaatteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 

3. Komissio vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkoston 
organisaatiorakenteen ja 
toimintaperiaatteet.
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tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. it

Tarkistus 1770
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
54 artikla

Komission teksti Tarkistus

54 artikla Poistetaan.
Eurooppalainen maaseudun kehittämisen 

arviointiverkosto
1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalainen maaseudun 
kehittämisen arviointiverkosto tukemaan 
maaseudun kehittämisohjelmien 
arviointia. Verkosto mahdollistaa 
maaseudun kehittämisohjelmien 
arviointiin osallistuvien toimijoiden 
verkostoitumisen.
2. Eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisen arviointiverkoston tehtävänä 
on helpottaa arviointimenetelmiin 
liittyvien hyvien toimintatapojen ja 
asiantuntemuksen vaihtoa, kehittää 
arviointimenetelmiä ja -välineitä sekä 
tukea arviointiprosessia ja tietojen 
keruuta ja hallinnointia.
3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
eurooppalaisen maaseudun kehittämisen 
arviointiverkoston organisaatiorakenteen 
ja toimintaperiaatteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es
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Perustelu

Erityisen maaseudun kehittämisen arviointiverkoston luominen ei ole tarpeen, koska 
arvioinnin tulisi kuulua eurooppalaisen maaseuden kehittämisverkoston toimivaltaan.

Tarkistus 1771
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
54 artikla

Komission teksti Tarkistus

54 artikla Poistetaan.
Eurooppalainen maaseudun kehittämisen 

arviointiverkosto
1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalainen maaseudun 
kehittämisen arviointiverkosto tukemaan 
maaseudun kehittämisohjelmien 
arviointia. Verkosto mahdollistaa 
maaseudun kehittämisohjelmien 
arviointiin osallistuvien toimijoiden 
verkostoitumisen.
2. Eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisen arviointiverkoston tehtävänä 
on helpottaa arviointimenetelmiin 
liittyvien hyvien toimintatapojen ja 
asiantuntemuksen vaihtoa, kehittää 
arviointimenetelmiä ja -välineitä sekä 
tukea arviointiprosessia ja tietojen 
keruuta ja hallinnointia.
3. Komissio vahvistaa
täytäntöönpanosäädöksillä 
eurooppalaisen maaseudun kehittämisen 
arviointiverkoston organisaatiorakenteen 
ja toimintaperiaatteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es
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Perustelu

Nykyisen ohjelmakauden kokemukset osoittavat, että on tarpeen vähentää mahdollisimman 
paljon verkostojen määrää. Eurooppalaisen arviointiverkoston tehtävät voitaisiin sisällyttää 
52 artiklassa määriteltyihin eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston tehtäviin 
erityisesti koska yksi jälkimmäisen tavoitteista on parantaa maaseudun kehittämisohjelmien 
laatua.

Tarkistus 1772
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
54 artikla

Komission teksti Tarkistus

54 artikla Poistetaan.
Eurooppalainen maaseudun kehittämisen 

arviointiverkosto
1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalainen maaseudun 
kehittämisen arviointiverkosto tukemaan 
maaseudun kehittämisohjelmien 
arviointia. Verkosto mahdollistaa 
maaseudun kehittämisohjelmien 
arviointiin osallistuvien toimijoiden 
verkostoitumisen.
2. Eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisen arviointiverkoston tehtävänä 
on helpottaa arviointimenetelmiin 
liittyvien hyvien toimintatapojen ja 
asiantuntemuksen vaihtoa, kehittää 
arviointimenetelmiä ja -välineitä sekä 
tukea arviointiprosessia ja tietojen 
keruuta ja hallinnointia.
3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
eurooppalaisen maaseudun kehittämisen 
arviointiverkoston organisaatiorakenteen 
ja toimintaperiaatteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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Or. es

Perustelu

Nämä tehtävät voidaan lisätä eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston 52 artiklassa 
määriteltyihin tehtäviin, jotta verkostojen määrää voidaan vähentää. 

Tarkistus 1773
Peter Jahr, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
54 artikla

Komission teksti Tarkistus

54 artikla Poistetaan.
Eurooppalainen maaseudun kehittämisen 

arviointiverkosto
1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalainen maaseudun 
kehittämisen arviointiverkosto tukemaan 
maaseudun kehittämisohjelmien 
arviointia. Verkosto mahdollistaa 
maaseudun kehittämisohjelmien 
arviointiin osallistuvien toimijoiden 
verkostoitumisen.
2. Eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisen arviointiverkoston tehtävänä 
on helpottaa arviointimenetelmiin 
liittyvien hyvien toimintatapojen ja 
asiantuntemuksen vaihtoa, kehittää 
arviointimenetelmiä ja -välineitä sekä 
tukea arviointiprosessia ja tietojen 
keruuta ja hallinnointia.
3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
eurooppalaisen maaseudun kehittämisen 
arviointiverkoston organisaatiorakenteen 
ja toimintaperiaatteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de
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Tarkistus 1774
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
54 artikla

Komission teksti Tarkistus

54 artikla Poistetaan.
Eurooppalainen maaseudun kehittämisen 

arviointiverkosto
1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalainen maaseudun 
kehittämisen arviointiverkosto tukemaan 
maaseudun kehittämisohjelmien 
arviointia. Verkosto mahdollistaa 
maaseudun kehittämisohjelmien 
arviointiin osallistuvien toimijoiden 
verkostoitumisen.
2. Eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisen arviointiverkoston tehtävänä 
on helpottaa arviointimenetelmiin 
liittyvien hyvien toimintatapojen ja 
asiantuntemuksen vaihtoa, kehittää 
arviointimenetelmiä ja -välineitä sekä 
tukea arviointiprosessia ja tietojen 
keruuta ja hallinnointia.
3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
eurooppalaisen maaseudun kehittämisen 
arviointiverkoston organisaatiorakenteen 
ja toimintaperiaatteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. ro

Tarkistus 1775
Hynek Fajmon
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Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan 51 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalainen maaseudun 
kehittämisen arviointiverkosto tukemaan 
maaseudun kehittämisohjelmien 
arviointia. Verkosto mahdollistaa 
maaseudun kehittämisohjelmien 
arviointiin osallistuvien toimijoiden 
verkostoitumisen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1776
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisen arviointiverkoston tehtävänä 
on helpottaa arviointimenetelmiin 
liittyvien hyvien toimintatapojen ja 
asiantuntemuksen vaihtoa, kehittää 
arviointimenetelmiä ja -välineitä sekä 
tukea arviointiprosessia ja tietojen 
keruuta ja hallinnointia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1777
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa Poistetaan.
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täytäntöönpanosäädöksillä 
eurooppalaisen maaseudun kehittämisen 
arviointiverkoston organisaatiorakenteen 
ja toimintaperiaatteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1778
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä eurooppalaisen 
maaseudun kehittämisen arviointiverkoston 
organisaatiorakenteen ja 
toimintaperiaatteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 90 artiklan 
mukaisesti eurooppalaisen maaseudun 
kehittämisen arviointiverkoston 
organisaatiorakenteesta ja 
toimintaperiaatteista.

Or. de

Perustelu

Tämä ei ole puhtaasti tekninen päätös.

Tarkistus 1779
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistää innovointia maataloudessa. (d) edistää innovointia maa- ja 
metsätaloudessa.
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Or. bg

Tarkistus 1780
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistää innovointia maataloudessa. (d) edistää innovointia maa- ja 
metsätaloudessa.

Or. de

Tarkistus 1781
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) sellaisten toimintasuunnitelmien 
laatiminen ja täytäntöönpano, joihin 
sisältyy jokin seuraavista:

(b) sellaisten toimintasuunnitelmien 
laatiminen ja täytäntöönpano, joihin voi 
sisältyä jokin seuraavista:

Or. fr

Tarkistus 1782
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) sellaisten toimintasuunnitelmien 
laatiminen ja täytäntöönpano, joihin 
sisältyy jokin seuraavista:

(b) sellaisten toimintasuunnitelmien 
laatiminen ja täytäntöönpano, joihin voi 
sisältyä jokin seuraavista:

Or. en
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Tarkistus 1783
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) seurannan tukeminen erityisesti 
keräämällä ja jakamalla varsinkin 
asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 41 
artiklassa tarkoitettujen 
seurantakomiteoiden asiaa koskevia 
suosituksia, analyysejä ja palautetta. 
Kansallisen maaseutuverkoston on myös 
tuettava paikallisia toimintaryhmiä 
paikallisten kehittämisstrategioiden 
seurannassa ja arvioinnissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1784
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) seurannan tukeminen erityisesti 
keräämällä ja jakamalla varsinkin 
asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 41 
artiklassa tarkoitettujen 
seurantakomiteoiden asiaa koskevia 
suosituksia, analyysejä ja palautetta.
Kansallisen maaseutuverkoston on myös 
tuettava paikallisia toimintaryhmiä 
paikallisten kehittämisstrategioiden 
seurannassa ja arvioinnissa;

iii) seurannan tukeminen erityisesti 
keräämällä ja jakamalla varsinkin 
asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 41 
artiklassa tarkoitettujen 
seurantakomiteoiden asiaa koskevia 
suosituksia, analyysejä ja palautetta.

Or. en
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Tarkistus 1785
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) seurannan tukeminen erityisesti 
keräämällä ja jakamalla varsinkin 
asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 41 
artiklassa tarkoitettujen 
seurantakomiteoiden asiaa koskevia 
suosituksia, analyysejä ja palautetta.
Kansallisen maaseutuverkoston on myös 
tuettava paikallisia toimintaryhmiä 
paikallisten kehittämisstrategioiden 
seurannassa ja arvioinnissa;

iii) seurannan tukeminen erityisesti 
keräämällä ja jakamalla varsinkin 
asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 41 
artiklassa tarkoitettujen 
seurantakomiteoiden asiaa koskevia 
suosituksia, analyysejä ja palautetta.

Or. ro

Tarkistus 1786
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) koulutuksen järjestäminen ohjelman 
toteutuksesta vastaaville elimille ja 
muodostettaville paikallisille 
toimintaryhmille;

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 1787
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta – b alakohta – v alakohta
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Komission teksti Tarkistus

v) esimerkkien kerääminen hankkeista 
maaseudun kehittämisohjelmien kaikkien 
prioriteettien aloilla;

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 1788
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta – b alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) jatkuvat tutkimukset ja analyysit; Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 1789
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta – b alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) paikallisten toimintaryhmien 
verkostoitumistoimet ja erityisesti 
alueiden ja valtioiden välistä yhteistyötä 
koskeva tekninen apu, paikallisten 
toimintaryhmien välisen yhteistyön 
helpottaminen ja kumppanien etsintä 36 
artiklassa tarkoitettua toimenpidettä 
varten;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1790
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta – b alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) paikallisten toimintaryhmien 
verkostoitumistoimet ja erityisesti 
alueiden ja valtioiden välistä yhteistyötä 
koskeva tekninen apu, paikallisten 
toimintaryhmien välisen yhteistyön 
helpottaminen ja kumppanien etsintä 36 
artiklassa tarkoitettua toimenpidettä 
varten;

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 1791
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta – b alakohta – vii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vii a) suunnitelma sellaisten paikallisten 
digitaalisten tai fyysisten keskitettyjen 
asiointipisteiden edistämiseksi, joista 
mahdolliset tuensaajat saavat paikallisesti 
tietoa maaseudun kehittämisohjelmista ja 
muista yhteisen strategiakehyksen 
rahastoista.

Or. en

Tarkistus 1792
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) riippumattomista asiantuntijoista Poistetaan.
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koostuvan esivalintalautakunnan 
perustaminen ja 58 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu innovatiivisesta paikallisesta 
yhteistyöstä annettavaa palkintoa 
koskevien hakemusten 
esivalintamenettely.

Or. bg

Tarkistus 1793
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kansallisten 
maaseutuverkostojen perustamiseen ja 
toimintaan liittyvät säännöt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 90 artiklan 
mukaisesti kansallisten 
maaseutuverkostojen perustamiseen ja 
toimintaan liittyvistä säännöistä.

Or. de

Perustelu

Tämä ei ole puhtaasti tekninen päätös.

Tarkistus 1794
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäljempänä olevan 70 artiklan 
mukaisesti edunsaajat voivat pyytää 
toimivaltaiselta maksajavirastolta 
ennakkoa, jos maaseudun 
kehittämisohjelmaan sisältyy tällainen 
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mahdollisuus. Ennakkomaksun määrä 
voi olla enintään 50 prosenttia 
toimintakustannuksiin ja toiminnan 
edistämisestä aiheutuviin kustannuksiin 
liittyvästä julkisesta tuesta.

Or. fr

Tarkistus 1795
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

56 artikla Poistetaan.
Maaseutualueiden innovatiivisesta, 
paikallisesta yhteistyöstä annettava 

palkinto
Edellä 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
varat on käytettävä sellaisista 
yhteistyöhankkeista annettavan palkinnon 
rahoitukseen, joihin osallistuu vähintään 
kaksi kumppania eri jäsenvaltioista ja 
joissa toteutuu innovatiivinen paikallinen 
lähestymistapa.

Or. bg

Tarkistus 1796
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

56 artikla Poistetaan.
Maaseutualueiden innovatiivisesta, 
paikallisesta yhteistyöstä annettava 

palkinto
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Edellä 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
varat on käytettävä sellaisista 
yhteistyöhankkeista annettavan palkinnon 
rahoitukseen, joihin osallistuu vähintään 
kaksi kumppania eri jäsenvaltioista ja 
joissa toteutuu innovatiivinen paikallinen 
lähestymistapa.

Or. en

Tarkistus 1797
Peter Jahr, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

56 artikla Poistetaan.
Maaseutualueiden innovatiivisesta, 
paikallisesta yhteistyöstä annettava 

palkinto
Edellä 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
varat on käytettävä sellaisista 
yhteistyöhankkeista annettavan palkinnon 
rahoitukseen, joihin osallistuu vähintään 
kaksi kumppania eri jäsenvaltioista ja 
joissa toteutuu innovatiivinen paikallinen 
lähestymistapa.

Or. de

Tarkistus 1798
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

56 artikla Poistetaan.
Maaseutualueiden innovatiivisesta, 
paikallisesta yhteistyöstä annettava 
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palkinto
Edellä 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
varat on käytettävä sellaisista 
yhteistyöhankkeista annettavan palkinnon 
rahoitukseen, joihin osallistuu vähintään 
kaksi kumppania eri jäsenvaltioista ja 
joissa toteutuu innovatiivinen paikallinen 
lähestymistapa.

Or. it

Tarkistus 1799
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

56 artikla Poistetaan.
Maaseutualueiden innovatiivisesta, 
paikallisesta yhteistyöstä annettava 

palkinto
Edellä 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
varat on käytettävä sellaisista 
yhteistyöhankkeista annettavan palkinnon 
rahoitukseen, joihin osallistuu vähintään 
kaksi kumppania eri jäsenvaltioista ja 
joissa toteutuu innovatiivinen paikallinen 
lähestymistapa.

Or. fr

Tarkistus 1800
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

56 artikla Poistetaan.
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Maaseutualueiden innovatiivisesta, 
paikallisesta yhteistyöstä annettava 

palkinto
Edellä 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
varat on käytettävä sellaisista 
yhteistyöhankkeista annettavan palkinnon 
rahoitukseen, joihin osallistuu vähintään 
kaksi kumppania eri jäsenvaltioista ja 
joissa toteutuu innovatiivinen paikallinen 
lähestymistapa.

Or. en

Tarkistus 1801
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

56 artikla Poistetaan.
Maaseutualueiden innovatiivisesta, 
paikallisesta yhteistyöstä annettava 

palkinto
Edellä 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
varat on käytettävä sellaisista 
yhteistyöhankkeista annettavan palkinnon 
rahoitukseen, joihin osallistuu vähintään 
kaksi kumppania eri jäsenvaltioista ja 
joissa toteutuu innovatiivinen paikallinen 
lähestymistapa.

Or. ro

Tarkistus 1802
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
varat on käytettävä sellaisista 
yhteistyöhankkeista annettavan palkinnon 
rahoitukseen, joihin osallistuu vähintään 
kaksi kumppania eri jäsenvaltioista ja 
joissa toteutuu innovatiivinen paikallinen 
lähestymistapa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1803
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
varat on käytettävä sellaisista 
yhteistyöhankkeista annettavan palkinnon 
rahoitukseen, joihin osallistuu vähintään 
kaksi kumppania eri jäsenvaltioista ja 
joissa toteutuu innovatiivinen paikallinen 
lähestymistapa.

Edellä 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
varat on käytettävä sellaisista 
yhteistyöhankkeista annettavan palkinnon 
rahoitukseen, joihin osallistuu eri 
jäsenvaltioista vähintään kaksi 
maaseutualuetta, jotka ovat mukana 
toteuttamassa innovatiivista unionin 
kumppanuutta. Kumppanuuden keston on 
oltava vähintään yksi vuosi. 

Or. de

Tarkistus 1804
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

57 artikla Poistetaan.
Ehdotuspyyntö
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1. Komissio käynnistää viimeistään 
vuonna 2015 ja tämän jälkeen vuosittain 
ehdotuspyynnön 56 artiklassa tarkoitetun 
palkinnon myöntämiseksi. Viimeinen 
ehdotuspyyntö on käynnistettävä 
viimeistään vuonna 2019.
2. Ehdotuspyynnössä on täsmennettävä 
ehdotuksen aihe, jonka on liityttävä 
johonkin maaseudun kehittämistä 
koskevaan unionin prioriteettiin. Aiheen 
on myös oltava sellainen, että se on 
mahdollista panna täytäntöön valtioiden 
välisellä yhteistyöllä.
3. Ehdotuspyyntö on avoin sekä 
paikallisille toimintaryhmille että tietyn 
hankkeen toteuttamiseksi yhteistyötä 
tekeville yksittäisille yhteisöille.

Or. bg

Tarkistus 1805
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

57 artikla Poistetaan.
Ehdotuspyyntö

1. Komissio käynnistää viimeistään 
vuonna 2015 ja tämän jälkeen vuosittain 
ehdotuspyynnön 56 artiklassa tarkoitetun 
palkinnon myöntämiseksi. Viimeinen 
ehdotuspyyntö on käynnistettävä 
viimeistään vuonna 2019.
2. Ehdotuspyynnössä on täsmennettävä 
ehdotuksen aihe, jonka on liityttävä 
johonkin maaseudun kehittämistä 
koskevaan unionin prioriteettiin. Aiheen 
on myös oltava sellainen, että se on 
mahdollista panna täytäntöön valtioiden 
välisellä yhteistyöllä.
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3. Ehdotuspyyntö on avoin sekä 
paikallisille toimintaryhmille että tietyn 
hankkeen toteuttamiseksi yhteistyötä 
tekeville yksittäisille yhteisöille.

Or. en

Tarkistus 1806
Peter Jahr, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

57 artikla Poistetaan.
Ehdotuspyyntö

1. Komissio käynnistää viimeistään 
vuonna 2015 ja tämän jälkeen vuosittain 
ehdotuspyynnön 56 artiklassa tarkoitetun 
palkinnon myöntämiseksi. Viimeinen 
ehdotuspyyntö on käynnistettävä 
viimeistään vuonna 2019.
2. Ehdotuspyynnössä on täsmennettävä 
ehdotuksen aihe, jonka on liityttävä 
johonkin maaseudun kehittämistä 
koskevaan unionin prioriteettiin. Aiheen 
on myös oltava sellainen, että se on 
mahdollista panna täytäntöön valtioiden 
välisellä yhteistyöllä.
3. Ehdotuspyyntö on avoin sekä 
paikallisille toimintaryhmille että tietyn 
hankkeen toteuttamiseksi yhteistyötä 
tekeville yksittäisille yhteisöille.

Or. de

Tarkistus 1807
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
57 artikla
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Komission teksti Tarkistus

57 artikla Poistetaan.
Ehdotuspyyntö

1. Komissio käynnistää viimeistään 
vuonna 2015 ja tämän jälkeen vuosittain 
ehdotuspyynnön 56 artiklassa tarkoitetun 
palkinnon myöntämiseksi. Viimeinen 
ehdotuspyyntö on käynnistettävä 
viimeistään vuonna 2019.
2. Ehdotuspyynnössä on täsmennettävä 
ehdotuksen aihe, jonka on liityttävä 
johonkin maaseudun kehittämistä 
koskevaan unionin prioriteettiin. Aiheen 
on myös oltava sellainen, että se on 
mahdollista panna täytäntöön valtioiden 
välisellä yhteistyöllä.
3. Ehdotuspyyntö on avoin sekä 
paikallisille toimintaryhmille että tietyn 
hankkeen toteuttamiseksi yhteistyötä 
tekeville yksittäisille yhteisöille.

Or. it

Tarkistus 1808
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

57 artikla Poistetaan.
Ehdotuspyyntö

1. Komissio käynnistää viimeistään 
vuonna 2015 ja tämän jälkeen vuosittain 
ehdotuspyynnön 56 artiklassa tarkoitetun 
palkinnon myöntämiseksi. Viimeinen 
ehdotuspyyntö on käynnistettävä 
viimeistään vuonna 2019.
2. Ehdotuspyynnössä on täsmennettävä 
ehdotuksen aihe, jonka on liityttävä 
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johonkin maaseudun kehittämistä 
koskevaan unionin prioriteettiin. Aiheen 
on myös oltava sellainen, että se on 
mahdollista panna täytäntöön valtioiden 
välisellä yhteistyöllä.
3. Ehdotuspyyntö on avoin sekä 
paikallisille toimintaryhmille että tietyn 
hankkeen toteuttamiseksi yhteistyötä 
tekeville yksittäisille yhteisöille.

Or. fr

Tarkistus 1809
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

57 artikla Poistetaan.
Ehdotuspyyntö

1. Komissio käynnistää viimeistään 
vuonna 2015 ja tämän jälkeen vuosittain 
ehdotuspyynnön 56 artiklassa tarkoitetun 
palkinnon myöntämiseksi. Viimeinen 
ehdotuspyyntö on käynnistettävä 
viimeistään vuonna 2019.
2. Ehdotuspyynnössä on täsmennettävä 
ehdotuksen aihe, jonka on liityttävä 
johonkin maaseudun kehittämistä 
koskevaan unionin prioriteettiin. Aiheen 
on myös oltava sellainen, että se on 
mahdollista panna täytäntöön valtioiden 
välisellä yhteistyöllä.
3. Ehdotuspyyntö on avoin sekä 
paikallisille toimintaryhmille että tietyn 
hankkeen toteuttamiseksi yhteistyötä 
tekeville yksittäisille yhteisöille.

Or. en
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Tarkistus 1810
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

57 artikla Poistetaan.
Ehdotuspyyntö

1. Komissio käynnistää viimeistään 
vuonna 2015 ja tämän jälkeen vuosittain 
ehdotuspyynnön 56 artiklassa tarkoitetun 
palkinnon myöntämiseksi. Viimeinen 
ehdotuspyyntö on käynnistettävä 
viimeistään vuonna 2019.
2. Ehdotuspyynnössä on täsmennettävä 
ehdotuksen aihe, jonka on liityttävä 
johonkin maaseudun kehittämistä 
koskevaan unionin prioriteettiin. Aiheen 
on myös oltava sellainen, että se on 
mahdollista panna täytäntöön valtioiden 
välisellä yhteistyöllä.
3. Ehdotuspyyntö on avoin sekä 
paikallisille toimintaryhmille että tietyn 
hankkeen toteuttamiseksi yhteistyötä 
tekeville yksittäisille yhteisöille.

Or. en

Tarkistus 1811
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

57 artikla Poistetaan.
Ehdotuspyyntö

1. Komissio käynnistää viimeistään 
vuonna 2015 ja tämän jälkeen vuosittain 
ehdotuspyynnön 56 artiklassa tarkoitetun 
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palkinnon myöntämiseksi. Viimeinen 
ehdotuspyyntö on käynnistettävä 
viimeistään vuonna 2019.
2. Ehdotuspyynnössä on täsmennettävä 
ehdotuksen aihe, jonka on liityttävä 
johonkin maaseudun kehittämistä 
koskevaan unionin prioriteettiin. Aiheen 
on myös oltava sellainen, että se on 
mahdollista panna täytäntöön valtioiden 
välisellä yhteistyöllä.
3. Ehdotuspyyntö on avoin sekä 
paikallisille toimintaryhmille että tietyn 
hankkeen toteuttamiseksi yhteistyötä 
tekeville yksittäisille yhteisöille.

Or. ro

Tarkistus 1812
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ehdotuspyynnössä on täsmennettävä 
ehdotuksen aihe, jonka on liityttävä 
johonkin maaseudun kehittämistä 
koskevaan unionin prioriteettiin. Aiheen on 
myös oltava sellainen, että se on 
mahdollista panna täytäntöön valtioiden 
välisellä yhteistyöllä.

2. Ehdotuspyynnössä on täsmennettävä 
ehdotuksen aihe, jonka on liityttävä 
johonkin maaseudun kehittämistä 
koskevaan unionin prioriteettiin. Aiheen on 
myös oltava sellainen, että se on 
mahdollista panna täytäntöön valtioiden 
välisellä yhteistyöllä. Koska naisia 
syrjitään maaseudulla ja heidän roolinsa 
toimeentulon hankkimisessa ja 
hyvinvoinnin luomisessa jää 
näkymättömäksi ja koska on tärkeää 
säilyttää maaseutu asuttuna ja lisätä 
tietoisuutta tästä asiasta koko 
yhteiskunnassa, tämän palkinnon 
ensimmäisen vuoden aiheena on 
sukupuolten tasa-arvon ja 
yhteenkuuluvuuden edistäminen 
maaseudulla.

Or. es
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Tarkistus 1813
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ehdotuspyyntö on avoin sekä 
paikallisille toimintaryhmille että tietyn 
hankkeen toteuttamiseksi yhteistyötä 
tekeville yksittäisille yhteisöille.

3. Ehdotuspyyntö on avoin innovatiivisen 
unionin kumppanuuden toteuttamiseksi 
yhteistyötä tekeville paikallisille 
toimintaryhmille ja alueellisille 
edustuksellisille elimille.

Or. de

Tarkistus 1814
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
58 artikla

Komission teksti Tarkistus

58 artikla Poistetaan.
Valintamenettely

1. Eri jäsenvaltioiden hakijoiden on 
jätettävä palkintohakemuksensa oman 
jäsenvaltionsa kansalliselle 
maaseutuverkostolle, joka vastaa 
hakemusten esivalinnasta.
2. Kansallisten maaseutuverkostojen on 
perustettava jäsentensä keskuudesta 
riippumattomista asiantuntijoista 
koostuva esivalintalautakunta 
hakemusten esivalintaa varten. 
Hakemusten esivalinta on suoritettava 
ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
poissulkemis-, valinta- ja 
ratkaisuperusteita noudattaen. Kukin 
kansallinen maaseutuverkosto voi valita 
enintään 10 hakemusta, jotka sen on 
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toimitettava komissiolle.
3. Komissio valitsee jäsenvaltioissa 
esivalittujen hakemusten joukosta 50 
voittajahanketta. Komissio perustaa ad 
hoc -ohjausryhmän, joka muodostuu 
riippumattomista asiantuntijoista. 
Ohjausryhmä valmistelee 
voittajahakemusten valintaa 
ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
poissulkemis-, valinta- ja 
ratkaisuperusteita noudattaen.
4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä luettelon 
hankkeista, joille palkinto myönnetään.

Or. bg

Tarkistus 1815
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
58 artikla

Komission teksti Tarkistus

58 artikla Poistetaan.
Valintamenettely

1. Eri jäsenvaltioiden hakijoiden on 
jätettävä palkintohakemuksensa oman 
jäsenvaltionsa kansalliselle 
maaseutuverkostolle, joka vastaa 
hakemusten esivalinnasta.
2. Kansallisten maaseutuverkostojen on 
perustettava jäsentensä keskuudesta 
riippumattomista asiantuntijoista 
koostuva esivalintalautakunta 
hakemusten esivalintaa varten. 
Hakemusten esivalinta on suoritettava 
ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
poissulkemis-, valinta- ja 
ratkaisuperusteita noudattaen. Kukin 
kansallinen maaseutuverkosto voi valita 
enintään 10 hakemusta, jotka sen on 
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toimitettava komissiolle.
3. Komissio valitsee jäsenvaltioissa 
esivalittujen hakemusten joukosta 50 
voittajahanketta. Komissio perustaa ad 
hoc -ohjausryhmän, joka muodostuu 
riippumattomista asiantuntijoista. 
Ohjausryhmä valmistelee 
voittajahakemusten valintaa 
ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
poissulkemis-, valinta- ja 
ratkaisuperusteita noudattaen.
4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä luettelon 
hankkeista, joille palkinto myönnetään.

Or. en

Tarkistus 1816
Peter Jahr, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
58 artikla

Komission teksti Tarkistus

58 artikla Poistetaan.
Valintamenettely

1. Eri jäsenvaltioiden hakijoiden on 
jätettävä palkintohakemuksensa oman 
jäsenvaltionsa kansalliselle 
maaseutuverkostolle, joka vastaa 
hakemusten esivalinnasta.
2. Kansallisten maaseutuverkostojen on 
perustettava jäsentensä keskuudesta 
riippumattomista asiantuntijoista 
koostuva esivalintalautakunta 
hakemusten esivalintaa varten. 
Hakemusten esivalinta on suoritettava 
ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
poissulkemis-, valinta- ja 
ratkaisuperusteita noudattaen. Kukin 
kansallinen maaseutuverkosto voi valita 
enintään 10 hakemusta, jotka sen on 
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toimitettava komissiolle.
3. Komissio valitsee jäsenvaltioissa 
esivalittujen hakemusten joukosta 50 
voittajahanketta. Komissio perustaa ad 
hoc -ohjausryhmän, joka muodostuu 
riippumattomista asiantuntijoista. 
Ohjausryhmä valmistelee 
voittajahakemusten valintaa 
ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
poissulkemis-, valinta- ja 
ratkaisuperusteita noudattaen.
4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä luettelon 
hankkeista, joille palkinto myönnetään.

Or. de

Tarkistus 1817
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
58 artikla

Komission teksti Tarkistus

58 artikla Poistetaan.
Valintamenettely

1. Eri jäsenvaltioiden hakijoiden on 
jätettävä palkintohakemuksensa oman 
jäsenvaltionsa kansalliselle 
maaseutuverkostolle, joka vastaa 
hakemusten esivalinnasta.
2. Kansallisten maaseutuverkostojen on 
perustettava jäsentensä keskuudesta 
riippumattomista asiantuntijoista 
koostuva esivalintalautakunta 
hakemusten esivalintaa varten. 
Hakemusten esivalinta on suoritettava 
ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
poissulkemis-, valinta- ja 
ratkaisuperusteita noudattaen. Kukin 
kansallinen maaseutuverkosto voi valita 
enintään 10 hakemusta, jotka sen on 
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toimitettava komissiolle.
3. Komissio valitsee jäsenvaltioissa 
esivalittujen hakemusten joukosta 50 
voittajahanketta. Komissio perustaa ad 
hoc -ohjausryhmän, joka muodostuu 
riippumattomista asiantuntijoista. 
Ohjausryhmä valmistelee 
voittajahakemusten valintaa 
ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
poissulkemis-, valinta- ja 
ratkaisuperusteita noudattaen.
4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä luettelon 
hankkeista, joille palkinto myönnetään.

Or. it

Tarkistus 1818
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
58 artikla

Komission teksti Tarkistus

58 artikla Poistetaan.
Valintamenettely

1. Eri jäsenvaltioiden hakijoiden on 
jätettävä palkintohakemuksensa oman 
jäsenvaltionsa kansalliselle 
maaseutuverkostolle, joka vastaa 
hakemusten esivalinnasta.
2. Kansallisten maaseutuverkostojen on 
perustettava jäsentensä keskuudesta 
riippumattomista asiantuntijoista 
koostuva esivalintalautakunta 
hakemusten esivalintaa varten. 
Hakemusten esivalinta on suoritettava 
ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
poissulkemis-, valinta- ja 
ratkaisuperusteita noudattaen. Kukin 
kansallinen maaseutuverkosto voi valita 
enintään 10 hakemusta, jotka sen on 
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toimitettava komissiolle.
3. Komissio valitsee jäsenvaltioissa 
esivalittujen hakemusten joukosta 50 
voittajahanketta. Komissio perustaa ad 
hoc -ohjausryhmän, joka muodostuu 
riippumattomista asiantuntijoista. 
Ohjausryhmä valmistelee 
voittajahakemusten valintaa 
ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
poissulkemis-, valinta- ja 
ratkaisuperusteita noudattaen.
4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä luettelon 
hankkeista, joille palkinto myönnetään.

Or. fr

Tarkistus 1819
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
58 artikla

Komission teksti Tarkistus

58 artikla Poistetaan.
Valintamenettely

1. Eri jäsenvaltioiden hakijoiden on 
jätettävä palkintohakemuksensa oman 
jäsenvaltionsa kansalliselle 
maaseutuverkostolle, joka vastaa 
hakemusten esivalinnasta.
2. Kansallisten maaseutuverkostojen on 
perustettava jäsentensä keskuudesta 
riippumattomista asiantuntijoista 
koostuva esivalintalautakunta 
hakemusten esivalintaa varten. 
Hakemusten esivalinta on suoritettava 
ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
poissulkemis-, valinta- ja 
ratkaisuperusteita noudattaen. Kukin 
kansallinen maaseutuverkosto voi valita 
enintään 10 hakemusta, jotka sen on 
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toimitettava komissiolle.
3. Komissio valitsee jäsenvaltioissa 
esivalittujen hakemusten joukosta 50 
voittajahanketta. Komissio perustaa ad 
hoc -ohjausryhmän, joka muodostuu 
riippumattomista asiantuntijoista. 
Ohjausryhmä valmistelee 
voittajahakemusten valintaa 
ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
poissulkemis-, valinta- ja 
ratkaisuperusteita noudattaen.
4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä luettelon 
hankkeista, joille palkinto myönnetään.

Or. en

Tarkistus 1820
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
58 artikla

Komission teksti Tarkistus

58 artikla Poistetaan.
Valintamenettely

1. Eri jäsenvaltioiden hakijoiden on 
jätettävä palkintohakemuksensa oman 
jäsenvaltionsa kansalliselle 
maaseutuverkostolle, joka vastaa 
hakemusten esivalinnasta.
2. Kansallisten maaseutuverkostojen on 
perustettava jäsentensä keskuudesta 
riippumattomista asiantuntijoista 
koostuva esivalintalautakunta 
hakemusten esivalintaa varten. 
Hakemusten esivalinta on suoritettava 
ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
poissulkemis-, valinta- ja 
ratkaisuperusteita noudattaen. Kukin 
kansallinen maaseutuverkosto voi valita 
enintään 10 hakemusta, jotka sen on 
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toimitettava komissiolle.
3. Komissio valitsee jäsenvaltioissa 
esivalittujen hakemusten joukosta 50 
voittajahanketta. Komissio perustaa ad 
hoc -ohjausryhmän, joka muodostuu 
riippumattomista asiantuntijoista. 
Ohjausryhmä valmistelee 
voittajahakemusten valintaa 
ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
poissulkemis-, valinta- ja 
ratkaisuperusteita noudattaen.
4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä luettelon 
hankkeista, joille palkinto myönnetään.

Or. en

Tarkistus 1821
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
58 artikla

Komission teksti Tarkistus

58 artikla Poistetaan.
Valintamenettely

1. Eri jäsenvaltioiden hakijoiden on
jätettävä palkintohakemuksensa oman 
jäsenvaltionsa kansalliselle 
maaseutuverkostolle, joka vastaa 
hakemusten esivalinnasta.
2. Kansallisten maaseutuverkostojen on 
perustettava jäsentensä keskuudesta 
riippumattomista asiantuntijoista 
koostuva esivalintalautakunta 
hakemusten esivalintaa varten. 
Hakemusten esivalinta on suoritettava 
ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
poissulkemis-, valinta- ja 
ratkaisuperusteita noudattaen. Kukin 
kansallinen maaseutuverkosto voi valita 
enintään 10 hakemusta, jotka sen on 
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toimitettava komissiolle.
3. Komissio valitsee jäsenvaltioissa 
esivalittujen hakemusten joukosta 50 
voittajahanketta. Komissio perustaa ad 
hoc -ohjausryhmän, joka muodostuu 
riippumattomista asiantuntijoista. 
Ohjausryhmä valmistelee 
voittajahakemusten valintaa 
ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
poissulkemis-, valinta- ja 
ratkaisuperusteita noudattaen.
4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä luettelon 
hankkeista, joille palkinto myönnetään.

Or. ro

Tarkistus 1822
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
59 artikla

Komission teksti Tarkistus

59 artikla Poistetaan.
Rahapalkinto – edellytykset ja 

maksaminen
1. Palkinto voidaan myöntää hankkeille, 
joiden loppuunsaattaminen ei kestä yli 
kahta vuotta palkinnon myöntämisestä 
annetun täytäntöönpanosäädöksen 
päivämäärästä. Hankkeen toteuttamisen 
aikataulu on määritettävä hakemuksessa.
2. Palkinto myönnetään 
kertasuorituksena. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksillä maksun 
määrän ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
perusteita noudattaen ja ottaen huomioon 
hakemuksessa täsmennetyt hankkeen 
arvioidut toteuttamiskustannukset. 
Hankekohtainen palkinto voi olla 
enintään 100 000 euroa.
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3. Jäsenvaltiot maksavat palkinnon 
voittajille varmistettuaan, että hanke on 
saatettu päätökseen. Unioni korvaa 
aiheutuneet menot jäsenvaltioille 
asetuksen (EU) N:o HR/2012 IV osaston 
II luvun 4 jakson säännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat päättää maksaa koko 
palkintosumman tai osan siitä voittajille 
jo ennen kuin ne ovat varmistuneet 
hankkeen loppuunsaattamisesta, jolloin 
ne ovat vastuussa menoista siihen asti, 
kun hankkeen loppuunsaattaminen 
varmistetaan.

Or. bg

Tarkistus 1823
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
59 artikla

Komission teksti Tarkistus

59 artikla Poistetaan.
Rahapalkinto – edellytykset ja 

maksaminen
1. Palkinto voidaan myöntää hankkeille, 
joiden loppuunsaattaminen ei kestä yli 
kahta vuotta palkinnon myöntämisestä 
annetun täytäntöönpanosäädöksen 
päivämäärästä. Hankkeen toteuttamisen 
aikataulu on määritettävä hakemuksessa.
2. Palkinto myönnetään 
kertasuorituksena. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksillä maksun 
määrän ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
perusteita noudattaen ja ottaen huomioon 
hakemuksessa täsmennetyt hankkeen 
arvioidut toteuttamiskustannukset. 
Hankekohtainen palkinto voi olla 
enintään 100 000 euroa.
3. Jäsenvaltiot maksavat palkinnon 
voittajille varmistettuaan, että hanke on 
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saatettu päätökseen. Unioni korvaa 
aiheutuneet menot jäsenvaltioille 
asetuksen (EU) N:o HR/2012 IV osaston 
II luvun 4 jakson säännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat päättää maksaa koko 
palkintosumman tai osan siitä voittajille 
jo ennen kuin ne ovat varmistuneet 
hankkeen loppuunsaattamisesta, jolloin 
ne ovat vastuussa menoista siihen asti, 
kun hankkeen loppuunsaattaminen 
varmistetaan.

Or. en

Tarkistus 1824
Peter Jahr, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
59 artikla

Komission teksti Tarkistus

59 artikla Poistetaan.
Rahapalkinto – edellytykset ja 

maksaminen
1. Palkinto voidaan myöntää hankkeille, 
joiden loppuunsaattaminen ei kestä yli 
kahta vuotta palkinnon myöntämisestä 
annetun täytäntöönpanosäädöksen 
päivämäärästä. Hankkeen toteuttamisen 
aikataulu on määritettävä hakemuksessa.
2. Palkinto myönnetään 
kertasuorituksena. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksillä maksun 
määrän ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
perusteita noudattaen ja ottaen huomioon 
hakemuksessa täsmennetyt hankkeen 
arvioidut toteuttamiskustannukset. 
Hankekohtainen palkinto voi olla 
enintään 100 000 euroa.
3. Jäsenvaltiot maksavat palkinnon 
voittajille varmistettuaan, että hanke on 
saatettu päätökseen. Unioni korvaa 
aiheutuneet menot jäsenvaltioille 



AM\909515FI.doc 55/172 PE494.481v01-00

FI

asetuksen (EU) N:o HR/2012 IV osaston 
II luvun 4 jakson säännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat päättää maksaa koko 
palkintosumman tai osan siitä voittajille 
jo ennen kuin ne ovat varmistuneet 
hankkeen loppuunsaattamisesta, jolloin 
ne ovat vastuussa menoista siihen asti, 
kun hankkeen loppuunsaattaminen 
varmistetaan.

Or. de

Tarkistus 1825
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
59 artikla

Komission teksti Tarkistus

59 artikla Poistetaan.
Rahapalkinto – edellytykset ja 

maksaminen
1. Palkinto voidaan myöntää hankkeille, 
joiden loppuunsaattaminen ei kestä yli 
kahta vuotta palkinnon myöntämisestä 
annetun täytäntöönpanosäädöksen 
päivämäärästä. Hankkeen toteuttamisen 
aikataulu on määritettävä hakemuksessa.
2. Palkinto myönnetään 
kertasuorituksena. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksillä maksun 
määrän ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
perusteita noudattaen ja ottaen huomioon 
hakemuksessa täsmennetyt hankkeen 
arvioidut toteuttamiskustannukset. 
Hankekohtainen palkinto voi olla 
enintään 100 000 euroa.
3. Jäsenvaltiot maksavat palkinnon 
voittajille varmistettuaan, että hanke on 
saatettu päätökseen. Unioni korvaa 
aiheutuneet menot jäsenvaltioille 
asetuksen (EU) N:o HR/2012 IV osaston 
II luvun 4 jakson säännösten mukaisesti. 
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Jäsenvaltiot voivat päättää maksaa koko 
palkintosumman tai osan siitä voittajille 
jo ennen kuin ne ovat varmistuneet 
hankkeen loppuunsaattamisesta, jolloin 
ne ovat vastuussa menoista siihen asti, 
kun hankkeen loppuunsaattaminen 
varmistetaan.

Or. it

Tarkistus 1826
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
59 artikla

Komission teksti Tarkistus

59 artikla Poistetaan.
Rahapalkinto – edellytykset ja 

maksaminen
1. Palkinto voidaan myöntää hankkeille, 
joiden loppuunsaattaminen ei kestä yli 
kahta vuotta palkinnon myöntämisestä 
annetun täytäntöönpanosäädöksen 
päivämäärästä. Hankkeen toteuttamisen 
aikataulu on määritettävä hakemuksessa.
2. Palkinto myönnetään 
kertasuorituksena. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksillä maksun 
määrän ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
perusteita noudattaen ja ottaen huomioon 
hakemuksessa täsmennetyt hankkeen 
arvioidut toteuttamiskustannukset. 
Hankekohtainen palkinto voi olla 
enintään 100 000 euroa.
3. Jäsenvaltiot maksavat palkinnon 
voittajille varmistettuaan, että hanke on 
saatettu päätökseen. Unioni korvaa 
aiheutuneet menot jäsenvaltioille 
asetuksen (EU) N:o HR/2012 IV osaston 
II luvun 4 jakson säännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat päättää maksaa koko 
palkintosumman tai osan siitä voittajille 
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jo ennen kuin ne ovat varmistuneet 
hankkeen loppuunsaattamisesta, jolloin 
ne ovat vastuussa menoista siihen asti, 
kun hankkeen loppuunsaattaminen 
varmistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1827
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
59 artikla

Komission teksti Tarkistus

59 artikla Poistetaan.
Rahapalkinto – edellytykset ja 

maksaminen
1. Palkinto voidaan myöntää hankkeille, 
joiden loppuunsaattaminen ei kestä yli 
kahta vuotta palkinnon myöntämisestä 
annetun täytäntöönpanosäädöksen 
päivämäärästä. Hankkeen toteuttamisen 
aikataulu on määritettävä hakemuksessa.
2. Palkinto myönnetään 
kertasuorituksena. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksillä maksun 
määrän ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
perusteita noudattaen ja ottaen huomioon 
hakemuksessa täsmennetyt hankkeen 
arvioidut toteuttamiskustannukset. 
Hankekohtainen palkinto voi olla 
enintään 100 000 euroa.
3. Jäsenvaltiot maksavat palkinnon 
voittajille varmistettuaan, että hanke on 
saatettu päätökseen. Unioni korvaa 
aiheutuneet menot jäsenvaltioille 
asetuksen (EU) N:o HR/2012 IV osaston 
II luvun 4 jakson säännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat päättää maksaa koko 
palkintosumman tai osan siitä voittajille 
jo ennen kuin ne ovat varmistuneet 
hankkeen loppuunsaattamisesta, jolloin 
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ne ovat vastuussa menoista siihen asti, 
kun hankkeen loppuunsaattaminen 
varmistetaan.

Or. en

Tarkistus 1828
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
59 artikla

Komission teksti Tarkistus

59 artikla Poistetaan.
Rahapalkinto – edellytykset ja 

maksaminen
1. Palkinto voidaan myöntää hankkeille, 
joiden loppuunsaattaminen ei kestä yli 
kahta vuotta palkinnon myöntämisestä 
annetun täytäntöönpanosäädöksen 
päivämäärästä. Hankkeen toteuttamisen 
aikataulu on määritettävä hakemuksessa.
2. Palkinto myönnetään 
kertasuorituksena. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksillä maksun 
määrän ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
perusteita noudattaen ja ottaen huomioon 
hakemuksessa täsmennetyt hankkeen 
arvioidut toteuttamiskustannukset. 
Hankekohtainen palkinto voi olla 
enintään 100 000 euroa.
3. Jäsenvaltiot maksavat palkinnon 
voittajille varmistettuaan, että hanke on 
saatettu päätökseen. Unioni korvaa 
aiheutuneet menot jäsenvaltioille 
asetuksen (EU) N:o HR/2012 IV osaston 
II luvun 4 jakson säännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat päättää maksaa koko 
palkintosumman tai osan siitä voittajille 
jo ennen kuin ne ovat varmistuneet 
hankkeen loppuunsaattamisesta, jolloin 
ne ovat vastuussa menoista siihen asti, 
kun hankkeen loppuunsaattaminen 
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varmistetaan.

Or. en

Tarkistus 1829
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
59 artikla

Komission teksti Tarkistus

59 artikla Poistetaan.
Rahapalkinto – edellytykset ja 

maksaminen
1. Palkinto voidaan myöntää hankkeille, 
joiden loppuunsaattaminen ei kestä yli 
kahta vuotta palkinnon myöntämisestä 
annetun täytäntöönpanosäädöksen 
päivämäärästä. Hankkeen toteuttamisen 
aikataulu on määritettävä hakemuksessa.
2. Palkinto myönnetään 
kertasuorituksena. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksillä maksun 
määrän ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
perusteita noudattaen ja ottaen huomioon 
hakemuksessa täsmennetyt hankkeen 
arvioidut toteuttamiskustannukset. 
Hankekohtainen palkinto voi olla 
enintään 100 000 euroa.
3. Jäsenvaltiot maksavat palkinnon 
voittajille varmistettuaan, että hanke on 
saatettu päätökseen. Unioni korvaa 
aiheutuneet menot jäsenvaltioille 
asetuksen (EU) N:o HR/2012 IV osaston 
II luvun 4 jakson säännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat päättää maksaa koko 
palkintosumman tai osan siitä voittajille 
jo ennen kuin ne ovat varmistuneet 
hankkeen loppuunsaattamisesta, jolloin 
ne ovat vastuussa menoista siihen asti, 
kun hankkeen loppuunsaattaminen 
varmistetaan.
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Or. ro

Tarkistus 1830
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Palkinto voidaan myöntää hankkeille, 
joiden loppuunsaattaminen ei kestä yli 
kahta vuotta palkinnon myöntämisestä 
annetun täytäntöönpanosäädöksen 
päivämäärästä. Hankkeen toteuttamisen 
aikataulu on määritettävä hakemuksessa.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1831
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Palkinto myönnetään 
kertasuorituksena. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksillä maksun 
määrän ehdotuspyynnössä määriteltyjä 
perusteita noudattaen ja ottaen huomioon 
hakemuksessa täsmennetyt hankkeen 
arvioidut toteuttamiskustannukset. 
Hankekohtainen palkinto voi olla 
enintään 100 000 euroa.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1832
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos
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Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot maksavat palkinnon 
voittajille varmistettuaan, että hanke on 
saatettu päätökseen. Unioni korvaa 
aiheutuneet menot jäsenvaltioille 
asetuksen (EU) N:o HR/2012 IV osaston 
II luvun 4 jakson säännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat päättää maksaa koko 
palkintosumman tai osan siitä voittajille 
jo ennen kuin ne ovat varmistuneet 
hankkeen loppuunsaattamisesta, jolloin 
ne ovat vastuussa menoista siihen asti, 
kun hankkeen loppuunsaattaminen 
varmistetaan.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1833
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

60 artikla Poistetaan.
Menettelyä, aikatauluja ja ohjausryhmän 

perustamista koskevat säännöt
Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä hankkeiden 
valintamenettelyä ja -aikatauluja koskevat 
yksityiskohtaiset säännökset sekä 58 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
riippumattomien asiantuntijoiden 
muodostavan ohjausryhmän perustamista 
koskevat säännöt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. bg
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Tarkistus 1834
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

60 artikla Poistetaan.
Menettelyä, aikatauluja ja ohjausryhmän 

perustamista koskevat säännöt
Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä hankkeiden 
valintamenettelyä ja -aikatauluja koskevat 
yksityiskohtaiset säännökset sekä 58 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
riippumattomien asiantuntijoiden 
muodostavan ohjausryhmän perustamista 
koskevat säännöt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1835
Peter Jahr, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

60 artikla Poistetaan.
Menettelyä, aikatauluja ja ohjausryhmän 

perustamista koskevat säännöt
Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä hankkeiden 
valintamenettelyä ja -aikatauluja koskevat 
yksityiskohtaiset säännökset sekä 58 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
riippumattomien asiantuntijoiden 



AM\909515FI.doc 63/172 PE494.481v01-00

FI

muodostavan ohjausryhmän perustamista 
koskevat säännöt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de

Tarkistus 1836
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

60 artikla Poistetaan.
Menettelyä, aikatauluja ja ohjausryhmän 

perustamista koskevat säännöt
Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä hankkeiden 
valintamenettelyä ja -aikatauluja koskevat 
yksityiskohtaiset säännökset sekä 58 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
riippumattomien asiantuntijoiden 
muodostavan ohjausryhmän perustamista 
koskevat säännöt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. it

Tarkistus 1837
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

60 artikla Poistetaan.



PE494.481v01-00 64/172 AM\909515FI.doc

FI

Menettelyä, aikatauluja ja ohjausryhmän 
perustamista koskevat säännöt

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä hankkeiden 
valintamenettelyä ja -aikatauluja koskevat 
yksityiskohtaiset säännökset sekä 58 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
riippumattomien asiantuntijoiden 
muodostavan ohjausryhmän perustamista 
koskevat säännöt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 1838
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

60 artikla Poistetaan.
Menettelyä, aikatauluja ja ohjausryhmän 

perustamista koskevat säännöt
Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä hankkeiden 
valintamenettelyä ja -aikatauluja koskevat 
yksityiskohtaiset säännökset sekä 58 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
riippumattomien asiantuntijoiden 
muodostavan ohjausryhmän perustamista 
koskevat säännöt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1839
Hynek Fajmon
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Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

60 artikla Poistetaan.
Menettelyä, aikatauluja ja ohjausryhmän 

perustamista koskevat säännöt
Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä hankkeiden 
valintamenettelyä ja -aikatauluja koskevat 
yksityiskohtaiset säännökset sekä 58 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
riippumattomien asiantuntijoiden 
muodostavan ohjausryhmän perustamista 
koskevat säännöt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1840
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

60 artikla Poistetaan.
Menettelyä, aikatauluja ja ohjausryhmän 

perustamista koskevat säännöt
Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä hankkeiden 
valintamenettelyä ja -aikatauluja koskevat 
yksityiskohtaiset säännökset sekä 58 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
riippumattomien asiantuntijoiden 
muodostavan ohjausryhmän perustamista 
koskevat säännöt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
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tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. ro

Tarkistus 1841
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä hankkeiden 
valintamenettelyä ja -aikatauluja koskevat 
yksityiskohtaiset säännökset sekä 58 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
riippumattomien asiantuntijoiden 
muodostavan ohjausryhmän perustamista 
koskevat säännöt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1842
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä hankkeiden 
valintamenettelyä ja -aikatauluja koskevat
yksityiskohtaiset säännökset sekä 58 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
riippumattomien asiantuntijoiden 
muodostaman ohjausryhmän perustamista 
koskevat säännöt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 90 artiklan 
mukaisesti hankkeiden valintamenettelyä 
ja -aikatauluja koskevista 
yksityiskohtaisista säännöksistä sekä 58 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
riippumattomien asiantuntijoiden 
muodostaman ohjausryhmän perustamista 
koskevista säännöistä.
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tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tämä ei ole puhtaasti tekninen päätös.

Tarkistus 1843
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 4

Komission teksti Tarkistus

Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskeva eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus

Maa- ja metsätalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskeva eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus

Or. en

Tarkistus 1844
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 4

Komission teksti Tarkistus

Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä
koskeva eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus

Kestävän maatalouden tuotantoa ja 
taloudellista elinkelpoisuutta koskeva 
eurooppalainen innovaatiokumppanuus

Or. fr

Tarkistus 1845
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 4
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Komission teksti Tarkistus

Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskeva eurooppalainen 
innovaatiokumppanuus

Tilojen taloudellista elinkelpoisuutta ja
maatalouden kestävyyttä koskeva 
eurooppalainen innovaatiokumppanuus

Or. fr

Tarkistus 1846
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteena on

1. Maa- ja metsätalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteena on

Or. en

Tarkistus 1847
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteena on

1. Kestävän maatalouden tuotantoa ja 
taloudellista elinkelpoisuutta koskevan 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
tavoitteena on

Or. fr

Tarkistus 1848
Marc Tarabella
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Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteena on

1. Tilojen taloudellista elinkelpoisuutta ja
maatalouden kestävyyttä koskevan 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
tavoitteena on

Or. fr

Tarkistus 1849
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 
vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja 
ilmastonmuutoksen hyvin kestävää 
maatalousalaa, jonka toiminta on 
sopusoinnussa niiden keskeisten 
luonnonvarojen kanssa, joista maatalous 
riippuu;

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 
kilpailukykyistä ja ilmastonmuutoksen 
hyvin kestävää maatalousalaa, jonka 
toiminta on sopusoinnussa niiden 
keskeisten luonnonvarojen kanssa, joista 
maatalous riippuu;

Or. en

Tarkistus 1850
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 
vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja 
ilmastonmuutoksen hyvin kestävää 
maatalousalaa, jonka toiminta on 
sopusoinnussa niiden keskeisten 
luonnonvarojen kanssa, joista maatalous 

(a) edistää resurssitehokasta, 
kilpailukykyistä, vähäpäästöistä sekä 
ilmastoystävällistä ja ilmastonmuutoksen 
hyvin kestävää maatalousalaa, jonka 
toiminta on sopusoinnussa niiden 
keskeisten luonnonvarojen kanssa, joista 
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riippuu; maatalous riippuu;

Or. en

Perustelu

Uudistetun yhteisen maatalouspolitiikan tärkeänä tavoitteena on pidetty eurooppalaisen 
maatalouden kilpailukyvyn parantamista ja sen tuottavuuden kestävää lisäämistä. Niinpä 
tämä olisi otettava myös maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteeksi. Näiden tavoitteiden lisääminen helpottaa parempien ja 
kohdistetumpien toimijaryhmien muodostamista siten, että erityisenä tavoitteena on löytää 
keinoja parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Tarkistus 1851
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 
vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja 
ilmastonmuutoksen hyvin kestävää 
maatalousalaa, jonka toiminta on 
sopusoinnussa niiden keskeisten 
luonnonvarojen kanssa, joista maatalous
riippuu;

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 
vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja 
ilmastonmuutoksen hyvin kestävää maa- ja 
metsätalousalaa, jonka toiminta on 
sopusoinnussa niiden keskeisten 
luonnonvarojen kanssa, joista maa- ja 
metsätalous riippuvat;

Or. en

Tarkistus 1852
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 
vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja 
ilmastonmuutoksen hyvin kestävää 
maatalousalaa, jonka toiminta on 
sopusoinnussa niiden keskeisten 

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 
vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja 
ilmastonmuutoksen hyvin kestävää maa- ja 
metsätalousalaa, jonka toiminta on 
sopusoinnussa niiden keskeisten 
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luonnonvarojen kanssa, joista maatalous 
riippuu;

luonnonvarojen kanssa, joista maa- ja 
metsätalous riippuvat;

Or. de

Tarkistus 1853
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 
vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja 
ilmastonmuutoksen hyvin kestävää 
maatalousalaa, jonka toiminta on 
sopusoinnussa niiden keskeisten 
luonnonvarojen kanssa, joista maatalous 
riippuu;

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 
vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja 
ilmastonmuutoksen hyvin kestävää maa- ja 
metsätalousalaa, jonka toiminta on 
sopusoinnussa niiden keskeisten 
luonnonvarojen kanssa, joista maa- ja 
metsätalous riippuvat;

Or. fr

Tarkistus 1854
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 
vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja 
ilmastonmuutoksen hyvin kestävää 
maatalousalaa, jonka toiminta on 
sopusoinnussa niiden keskeisten 
luonnonvarojen kanssa, joista maatalous 
riippuu;

(a) edistää resurssitehokasta ja energiaa 
säästävää, tuottavaa, vähäpäästöistä sekä 
ilmastoystävällistä ja ilmastonmuutoksen 
hyvin kestävää maatalousalaa, jonka 
toiminta on sopusoinnussa niiden 
keskeisten luonnonvarojen kanssa, joista 
maatalous riippuu;

Or. en
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Tarkistus 1855
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 
vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja 
ilmastonmuutoksen hyvin kestävää 
maatalousalaa, jonka toiminta on 
sopusoinnussa niiden keskeisten 
luonnonvarojen kanssa, joista maatalous 
riippuu;

(a) edistää resurssitehokasta, 
kilpailukykyistä, tuottavaa, vähäpäästöistä 
sekä ilmastoystävällistä ja 
ilmastonmuutoksen hyvin kestävää 
maatalousalaa, jonka toiminta on 
sopusoinnussa niiden keskeisten 
luonnonvarojen kanssa, joista maatalous 
riippuu;

Or. en

Tarkistus 1856
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 
vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja 
ilmastonmuutoksen hyvin kestävää 
maatalousalaa, jonka toiminta on 
sopusoinnussa niiden keskeisten 
luonnonvarojen kanssa, joista maatalous 
riippuu;

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 
osaamisintensiivistä, vähäpäästöistä sekä 
ilmastoystävällistä ja ilmastonmuutoksen 
hyvin kestävää maatalousalaa, jonka 
toiminta on sopusoinnussa ja integroitu
niiden keskeisten luonnonvarojen kanssa, 
joista maatalous riippuu;

Or. en

Perustelu

Luonnonvarojen parempi hyödyntäminen voisi ajan mittaa auttaa viljelijöitä vähentämään 
kustannuksia.

Tarkistus 1857
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 
vähäpäästöistä sekä ilmastoystävällistä ja 
ilmastonmuutoksen hyvin kestävää 
maatalousalaa, jonka toiminta on 
sopusoinnussa niiden keskeisten 
luonnonvarojen kanssa, joista maatalous 
riippuu;

(a) edistää resurssitehokasta, tuottavaa, 
vähäpäästöistä, eläinystävällistä sekä 
ilmastoystävällistä ja ilmastonmuutoksen 
hyvin kestävää maatalousalaa, jonka 
toiminta on sopusoinnussa niiden 
keskeisten luonnonvarojen kanssa, joista 
maatalous riippuu;

Or. en

Tarkistus 1858
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) auttaa toteuttamaan vakaa niin 
nykyisten kuin uusienkin elintarvikkeiden, 
rehujen ja biomateriaalien tarjonta;

(b) auttaa lisäämään kestävästi 
eurooppalaisen maatalouden tuottavuutta 
ja tehokkuutta ja toteuttamaan vakaa niin 
nykyisten kuin uusienkin elintarvikkeiden, 
rehujen ja biomateriaalien tarjonta;

Or. en

Tarkistus 1859
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) auttaa toteuttamaan vakaa niin 
nykyisten kuin uusienkin elintarvikkeiden, 
rehujen ja biomateriaalien tarjonta;

(b) auttaa lisäämään kestävästi 
eurooppalaisen maatalouden tuottavuutta
ja toteuttamaan vakaa niin nykyisten kuin 
uusienkin elintarvikkeiden, rehujen ja 
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biomateriaalien tarjonta;

Or. en

Perustelu

Uudistetun yhteisen maatalouspolitiikan tärkeänä tavoitteena on pidetty eurooppalaisen 
maatalouden kilpailukyvyn parantamista ja sen tuottavuuden kestävää lisäämistä. Niinpä 
tämä olisi otettava myös maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteeksi. Näiden tavoitteiden lisääminen helpottaa parempien ja 
kohdistetumpien toimijaryhmien muodostamista siten, että erityisenä tavoitteena on löytää 
keinoja parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Tarkistus 1860
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) auttaa toteuttamaan vakaa niin 
nykyisten kuin uusienkin elintarvikkeiden, 
rehujen ja biomateriaalien tarjonta;

(b) auttaa lisäämään kestävästi 
eurooppalaisen maatalouden tuottavuutta
ja toteuttamaan vakaa niin nykyisten kuin 
uusienkin elintarvikkeiden, rehujen ja 
biomateriaalien tarjonta;

Or. en

Tarkistus 1861
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) auttaa toteuttamaan vakaa niin 
nykyisten kuin uusienkin elintarvikkeiden, 
rehujen ja biomateriaalien tarjonta;

(b) auttaa lisäämään kestävästi 
eurooppalaisen maatalouden tuottavuutta
ja toteuttamaan vakaa niin nykyisten kuin 
uusienkin elintarvikkeiden, rehujen ja 
biomateriaalien tarjonta;

Or. en
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Tarkistus 1862
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) parantaa prosesseja ympäristön 
suojelemiseksi ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi ja sen hillitsemiseksi;

(c) parantaa prosesseja ympäristön 
suojelemiseksi, maatalouden ekologisten 
tuotantojärjestelmien edistämiseksi sekä
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen 
hillitsemiseksi;

Or. en

Tarkistus 1863
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) parantaa prosesseja ympäristön 
suojelemiseksi ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi ja sen hillitsemiseksi;

(c) parantaa prosesseja ympäristön 
suojelemiseksi, mukaan lukien vesistöjen 
kunnon parantaminen ja luonnon 
monimuotoisuuden lisääminen, ja
maaperän toimintojen ja ravinteiden 
kierrätyksen turvaamiseksi sekä
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen 
hillitsemiseksi

Or. en

Tarkistus 1864
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – d alakohta



PE494.481v01-00 76/172 AM\909515FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(d) rakentaa silta huippututkimuksen ja -
tekniikan sekä niitä tarvitsevien 
viljelijöiden, yritysten ja 
neuvontapalvelujen välille.

(d) rakentaa silta huippututkimuksen, 
paikallisen osaamisen ja tekniikan sekä 
niitä tarvitsevien viljelijöiden, maaseudun 
paikallisyhteisöjen, yritysten ja 
neuvontapalvelujen välille.

Or. en

Tarkistus 1865
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) rakentaa silta huippututkimuksen ja -
tekniikan sekä niitä tarvitsevien 
viljelijöiden, yritysten ja 
neuvontapalvelujen välille.

(d) rakentaa silta huippututkimuksen ja -
tekniikan sekä niitä tarvitsevien 
viljelijöiden, metsänhoitajien, yritysten ja 
neuvontapalvelujen välille.

Or. en

Tarkistus 1866
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) rakentaa silta huippututkimuksen ja -
tekniikan sekä niitä tarvitsevien 
viljelijöiden, yritysten ja 
neuvontapalvelujen välille.

(d) rakentaa silta huippututkimuksen ja -
tekniikan sekä niitä tarvitsevien 
viljelijöiden, metsänhoitajien, yritysten ja 
neuvontapalvelujen välille.

Or. de
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Tarkistus 1867
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) rakentaa silta huippututkimuksen ja -
tekniikan sekä niitä tarvitsevien 
viljelijöiden, yritysten ja 
neuvontapalvelujen välille.

(d) rakentaa silta huippututkimuksen ja -
tekniikan sekä niitä tarvitsevien 
viljelijöiden, yritysten, 
kansalaisjärjestöjen ja neuvontapalvelujen 
välille.

Or. en

Perustelu

Jotta eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet toimisivat, on tärkeää, että 
kansalaisjärjestöillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa verkostoon. Tästä 
syystä ei ole syytä jättää niitä mainitsematta säädöstekstissä.

Tarkistus 1868
Mariya Gabriel

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) edistää pilottihankkeiden 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 1869
Mariya Gabriel

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

Komission teksti Tarkistus

(d b) tukea toiminnan aloittavia nuoria 
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viljelijöitä;

Or. en

Tarkistus 1870
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteet
pyritään saavuttamaan seuraavasti:

2. Maa- ja metsätalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteet 
pyritään saavuttamaan seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 1871
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteet 
pyritään saavuttamaan seuraavasti:

2. Kestävän maatalouden tuotantoa ja 
taloudellista elinkelpoisuutta koskevan 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
tavoitteet pysitään saavuttamaan 
seuraavasti:

Or. fr

Tarkistus 1872
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteet 
pyritään saavuttamaan seuraavasti:

2. Tilojen taloudellista elinkelpoisuutta ja
maatalouden kestävyyttä koskevan 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
tavoitteet pyritään saavuttamaan 
seuraavasti:

Or. fr

Tarkistus 1873
Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) luodaan lisäarvoa yhdistämällä 
tutkimus ja maatalouskäytäntö paremmin 
yhteen ja kannustamalla käytettävissä 
olevien innovaatiotoimenpiteiden 
laajempaa käyttöä;

(a) luodaan lisäarvoa yhdistämällä 
tutkimus ja maatalouskäytäntö paremmin 
yhteen ja kannustamalla pilottihankkeiden 
kehittämistä ja käytettävissä olevien 
innovaatiotoimenpiteiden laajempaa 
käyttöä;

Or. fr

Tarkistus 1874
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) luodaan lisäarvoa yhdistämällä 
tutkimus ja maatalouskäytäntö paremmin 
yhteen ja kannustamalla käytettävissä 
olevien innovaatiotoimenpiteiden 
laajempaa käyttöä;

(a) luodaan lisäarvoa yhdistämällä 
tutkimus ja maatalouskäytäntö paremmin 
yhteen ja kannustamalla pilottihankkeiden 
kehittämistä ja käytettävissä olevien 
innovaatiotoimenpiteiden laajempaa 
käyttöä;

Or. fr
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Tarkistus 1875
Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) luodaan lisäarvoa yhdistämällä 
tutkimus ja maatalouskäytäntö paremmin 
yhteen ja kannustamalla käytettävissä 
olevien innovaatiotoimenpiteiden 
laajempaa käyttöä;

(a) luodaan lisäarvoa yhdistämällä 
tutkimus ja maatalouskäytäntö paremmin 
yhteen ja kannustamalla käytettävissä 
olevien innovaatiotoimenpiteiden 
laajempaa käyttöä sidosryhmien välisen 
osallistumista korostavan lähestymistavan 
avulla;

Or. en

Tarkistus 1876
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) paljastaa sääntelyn pullonkauloja, 
jotka luovat esteitä innovoinnille ja 
investoinneille tutkimukseen ja 
kehittämiseen, komission tiedonannoissa 
COM(2005)0097 ja COM(2010)0543 
käsiteltyjen paremman sääntelyn ja 
järkevän sääntelyn periaatteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 1877
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) paljastaa sääntelyn pullonkauloja, 
jotka luovat esteitä innovoinnille ja 
investoinneille tutkimukseen ja 
kehittämiseen, komission tiedonannoissa 
COM(2005)0097 ja COM(2010)0543 
käsiteltyjen paremman ja järkevän 
sääntelyn periaatteiden mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Komissio mainitsi voimassa olevan ja tulevan lainsäädännön yksinkertaistaminen 
ensisijaisena asiana parempaa ja järkevää sääntelyä käsittelevissä tiedonannoissaan. 
Sääntelyn pullonkaulat ja byrokratia estävät yritysten tutkimus- ja innovointitoimintaa 
erityisesti silloin kun ne tuovat tutkimuksen ja kehittämisen tulokset markkinoille. Investointia 
tutkimukseen ja kehittämiseen voidaan edistää paljastamalla ja poistamalla byrokratiaa, jotta 
viimeisimmät ja innovatiivisimmat tuotteet ovat saatavilla markkinoilla mahdollisimman 
nopeasti, jolloin myös viljelijät saavat käyttöönsä parempia ja tehokkaampia viljelyvälineitä.

Tarkistus 1878
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) paljastaa sääntelyn pullonkauloja, 
jotka luovat esteitä innovoinnille ja 
investoinneille tutkimukseen ja 
kehittämiseen, niiden periaatteiden 
mukaisesti, jotka on esitetty komission 
tiedonannoissa COM(2005)0097 
Parempaa sääntelyä kasvun ja 
työllisyyden edistämiseksi ja 
COM(2010)0543 Järkevä sääntely 
Euroopan unionissa;

Or. es
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Tarkistus 1879
Britta Reimers

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) edistää tutkimus- ja 
innovointitoiminnan koordinointia 
markkinoilla elintarvikeketjun 
toimijoiden välillä (sellaisissa asioissa 
kuin siemenet, kasvinsuojeluaineet, 
lannoitteet, laitteistot, tietotekniikka, 
jakelijat, varastointi ja jätteiden 
vähentäminen), jotta voidaan varmistaa 
maatalouden mahdollisimman hyvä 
tuottavuus ja resurssitehokkuus;

Or. en

Perustelu

Tutkimus- ja innovointitoiminnan koordinointi elintarvikeketjun toimijoiden välillä 
(sellaisissa asioissa kuin siemenet, kasvinsuojeluaineet, lannoitteet, laitteistot, tietotekniikka, 
jakelijat, varastointi ja jätteiden vähentäminen) on tärkeää, jotta voidaan kehittää hyviä 
käytäntöjä ja tuotteita ja parantaa maatalouden tuottavuutta ja tehokkuutta. Maatalouden 
tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden puitteissa olisi 
käytettävä koordinointia yhtenä tapana saavuttaa mahdollisimman hyvä maatalouden 
tuottavuus ja resurssitehokkuus.

Tarkistus 1880
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) edistää tutkimus- ja 
innovointitoiminnan koordinointia 
markkinoilla elintarvikeketjun 
toimijoiden välillä (sellaisissa asioissa 
kuin siemenet, kasvinsuojeluaineet, 
lannoitteet, laitteistot, tietotekniikka, 
jakelijat, varastointi ja jätteiden 
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vähentäminen), jotta voidaan varmistaa 
maatalouden mahdollisimman hyvä 
tuottavuus ja resurssitehokkuus;

Or. en

Tarkistus 1881
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maaseuturahasto edesauttaa 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
toteuttamista myöntämällä 36 artiklan 
mukaista tukea 62 artiklassa tarkoitetuille 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
toimijaryhmille ja 53 artiklassa 
tarkoitetulle eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkostolle.

3. Maaseuturahasto edesauttaa maa- ja 
metsätalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
toteuttamista myöntämällä 36 artiklan 
mukaista tukea 62 artiklassa tarkoitetuille 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
toimijaryhmille ja 53 artiklassa 
tarkoitetulle eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkostolle.

Or. en

Tarkistus 1882
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maaseuturahasto edesauttaa 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
toteuttamista myöntämällä 36 artiklan 
mukaista tukea 62 artiklassa tarkoitetuille 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
toimijaryhmille ja 53 artiklassa 
tarkoitetulle eurooppalaisen 

3. Maaseuturahasto edesauttaa maa- ja 
metsätalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
toteuttamista myöntämällä 36 artiklan 
mukaista tukea 62 artiklassa tarkoitetuille 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
toimijaryhmille ja 53 artiklassa 
tarkoitetulle eurooppalaisen 
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innovaatiokumppanuuden verkostolle. innovaatiokumppanuuden verkostolle.

Or. fr

Tarkistus 1883
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maaseuturahasto edesauttaa 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
toteuttamista myöntämällä 36 artiklan 
mukaista tukea 62 artiklassa tarkoitetuille 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
toimijaryhmille ja 53 artiklassa 
tarkoitetulle eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkostolle.

3. Maaseuturahasto edesauttaa 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
toteuttamista myöntämällä 36 artiklan 
mukaista tukea 62 artiklassa tarkoitetuille
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
toimijaryhmille.

Or. en

Tarkistus 1884
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maaseuturahasto edesauttaa 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
toteuttamista myöntämällä 36 artiklan 
mukaista tukea 62 artiklassa tarkoitetuille 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
toimijaryhmille ja 53 artiklassa 
tarkoitetulle eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkostolle.

3. Maaseuturahasto edesauttaa tilojen 
taloudellista elinkelpoisuutta ja
maatalouden kestävyyttä koskevan 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
tavoitteiden toteuttamista myöntämällä 36 
artiklan mukaista tukea 62 artiklassa 
tarkoitetuille eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmille 
ja 53 artiklassa tarkoitetulle eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkostolle.
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Or. fr

Tarkistus 1885
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maaseuturahasto edesauttaa 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
toteuttamista myöntämällä 36 artiklan 
mukaista tukea 62 artiklassa tarkoitetuille 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
toimijaryhmille ja 53 artiklassa 
tarkoitetulle eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkostolle.

3. Maaseuturahasto edesauttaa 
maatalouden taloudellista elinkelpoisuutta
ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
toteuttamista myöntämällä 36 artiklan 
mukaista tukea 62 artiklassa tarkoitetuille 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
toimijaryhmille ja 53 artiklassa 
tarkoitetulle eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkostolle.

Or. fr

Tarkistus 1886
Peter Jahr, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maaseuturahasto edesauttaa 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
toteuttamista myöntämällä 36 artiklan 
mukaista tukea 62 artiklassa tarkoitetuille 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
toimijaryhmille ja 53 artiklassa 
tarkoitetulle eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkostolle.

3. Maaseuturahasto edesauttaa 
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä 
koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden tavoitteiden 
toteuttamista myöntämällä 36 artiklan 
mukaista tukea 62 artiklassa tarkoitetuille 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
toimijaryhmille ja 53 artiklassa 
tarkoitetulle eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden verkostolle.
Jäsenvaltioiden on päätettävä, missä 
määrin ne hyödyntävät maatalouden 
tuottavuutta ja kestävyyttä koskevaa 
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eurooppalaista innovaatiokumppanuutta 
ohjelmissaan.

Or. de

Tarkistus 1887
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden 
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten viljelijät, tutkijat, neuvojat sekä 
maatalous- ja elintarvikealoilla toimivat 
yritykset.

1. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden 
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten viljelijät, tutkijat, neuvojat, 
maaseudun kehittämisjärjestöt- ja 
verkostot sekä maatalous- ja 
elintarvikealoilla toimivat yritykset.
Toimijaryhmien perustamisesta päätetään 
yhteisymmärryksessä sellaisten eri 
sidosryhmien kesken, jotka edustavat 
laajasti maatalouden, maaseudun 
kehittämisen ja tutkimuksen alan etuja. 
Toimijaryhmää ei voi perustaa yksittäinen 
sidosryhmä tai ainoastaan yhden alan 
etuja edustava sidosryhmien ryhmittymä.

Or. en

Tarkistus 1888
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisen 1. Eurooppalaisen 
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innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden 
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten viljelijät, tutkijat, neuvojat sekä 
maatalous- ja elintarvikealoilla toimivat 
yritykset.

innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden 
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten yksittäiset viljelijät, 
tuottajaorganisaatiot, elintarvikeketjun 
kumppanit, tutkijat, neuvojat sekä muut 
maatalous- ja elintarvikealoilla toimivat 
yritykset. Toimijaryhmät voivat toimia 
yhden jäsenvaltion alueella, niissä voi olla 
jäseniä useammasta kuin yhdestä 
jäsenvaltiosta ja/tai niissä voi olla jäseniä 
kolmansista maista.

Or. en

Tarkistus 1889
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
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden 
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten viljelijät, tutkijat, neuvojat sekä 
maatalous- ja elintarvikealoilla toimivat 
yritykset.

1. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden 
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten viljelijät, yhteisöt, maankäyttäjät, 
kastelujärjestelmien hoitajat, tutkijat, 
neuvojat sekä maatalous- ja 
elintarvikealoilla toimivat yritykset.

Or. it

Tarkistus 1890
Mariya Gabriel
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Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden 
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten viljelijät, tutkijat, neuvojat sekä 
maatalous- ja elintarvikealoilla toimivat 
yritykset.

1. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden 
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten viljelijät, metsänomistajat, tutkijat, 
neuvojat sekä maatalous- ja 
elintarvikealoilla toimivat yritykset.

Or. en

Tarkistus 1891
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden 
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten viljelijät, tutkijat, neuvojat sekä 
maatalous- ja elintarvikealoilla toimivat 
yritykset.

1. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden 
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten viljelijät, tutkijat, neuvojat, 
kansalaisjärjestöt sekä maatalous- ja 
elintarvikealoilla toimivat yritykset.

Or. en

Tarkistus 1892
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten viljelijät, tutkijat, neuvojat sekä 
maatalous- ja elintarvikealoilla toimivat 
yritykset.

1. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden 
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten viljelijät (edustuksellisten 
ammattialajärjestöjen kautta), tutkijat, 
neuvojat sekä maatalous- ja 
elintarvikealoilla toimivat yritykset.

Or. es

Perustelu

Viljelijöiden osallistumisen eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden toimijaryhmiin olisi 
tapahduttava heidän lainmukaisten edustajiensa eli maatalousalan ammattialajärjestöjen 
välityksellä.

Tarkistus 1893
Giovanni La Via

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden 
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten viljelijät, tutkijat, neuvojat sekä 
maatalous- ja elintarvikealoilla toimivat 
yritykset.

1. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden 
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten viljelijät, tutkijat, neuvojat sekä 
maatalouden ja elintarviketeollisuuden 
aloilla toimivat yritykset.

Or. it

Tarkistus 1894
Peter Jahr, Britta Reimers
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Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden 
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten viljelijät, tutkijat, neuvojat sekä 
maatalous- ja elintarvikealoilla toimivat 
yritykset.

1. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmät 
ovat osa maatalouden tuottavuutta ja 
kestävyyttä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Niiden 
perustajina voivat olla keskeiset toimijat, 
kuten viljelijät, tutkijat, neuvojat sekä 
maatalous- ja elintarvikealoilla toimivat 
yritykset. Jäsenvaltioiden on päätettävä, 
missä määrin ne tukevat toimijaryhmiä 
ohjelmissaan.

Or. de

Tarkistus 1895
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien 
on otettava käyttöön sisäiset menettelyt, 
joilla varmistetaan niiden toiminnan 
avoimuus ja vältetään eturistiriidat.

2. Eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien 
on otettava käyttöön sisäiset menettelyt, 
joilla varmistetaan niiden toiminnan 
avoimuus ja vältetään eturistiriidat.
Toimijaryhmien sisäisen rakenteen, 
menettelyjen ja päätöksentekotapojen on 
oltava demokraattisia, ja kaikilla 
sidosryhmillä on oltava täydet 
mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa 
päätöksentekoon. Päätökset on tehtävä 
yhteisymmärryksessä.

Or. en
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Tarkistus 1896
Britta Reimers

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) viittaus Innovaatiounioni-aloitteen 
mukaisesti toteutettuihin 
poikkitieteellisiin tutkimus- ja 
innovointitoimiin.

Or. en

Perustelu

Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevaa eurooppalaista innovaatiokumppanuutta ei 
saa keskittää yksinomaan elintarviketeollisuuden alalle, vaan olisi luotava eri alojen välisiä 
yhdistämis- ja koordinointimekanismeja, jotta voidaan varmistaa Innovaatiounioni-
lippulaivahankkeen sisäiset synergiaedut. Siksi kaikissa toimijaryhmissä olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisiin muiden alojen käynnissä oleviin tutkimus- ja innovointitoimiin, jotka 
saattaisivat olla merkityksellisiä myös maataloudelle.

Tarkistus 1897
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toteutettava innovatiiviset toimet
maaseudun kehittämisohjelmista 
rahoitettavien toimenpiteiden yhteydessä.

(b) toteutettava innovatiivisia toimia
sellaisten toimenpiteiden avulla, jotka 
rahoitetaan maaseudun 
kehittämisohjelmista tai hyödyntäen 
yhteisrahoitusta muiden kansallisten tai 
unionin innovointiohjelmien kanssa sekä 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia.

Or. en
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Tarkistus 1898
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toteutettava innovatiiviset toimet
maaseudun kehittämisohjelmista 
rahoitettavien toimenpiteiden yhteydessä.

(b) toteutettava innovatiivisia toimia
maaseudun kehittämisohjelmista ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia hydyntäen rahoitettavien 
toimenpiteiden avulla.

Or. en

Perustelu

Sekä Euroopan unionissa että jäsenvaltiossa noudatetaan parhaillaan tiukkaa budjettikuria. 
Uusia rahoitusmekanismeja tarvitaan enemmän kuin koskaan, jotta voidaan varmistaa, että 
merkittävät tutkimus- ja innovointihankkeet eivät vaarannu. Tässä mielessä eurooppalaisen 
innovointikumppanuuden toimet olisi rahoitettava paitsi tavanomaisista maaseudun 
kehittämisen ohjelmista myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla, jotta 
voidaan varmistaa riittävä tavoitteellisuus ja tyydyttävät tulokset.

Tarkistus 1899
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toteutettava innovatiiviset toimet
maaseudun kehittämisohjelmista 
rahoitettavien toimenpiteiden yhteydessä.

(b) toteutettava innovatiivisia toimia
maaseudun kehittämisohjelmista ja/tai 
Horisontti 2020 -ohjelmasta ja muista 
unionin tutkimusohjelmista rahoitettavien 
toimenpiteiden avulla ja edistettävä näin 
viljelijöiden mahdollisuuksia soveltaa 
käytännössä (soveltavan) tutkimuksen 
tuloksia.

Or. en
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Tarkistus 1900
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimijaryhmien on levitettävä 
hankkeittensa tulokset erityisesti 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
verkoston kautta.

3. Toimijaryhmien on levitettävä 
hankkeittensa tulokset erityisesti 
maaseuturahaston kautta.

Or. en

Tarkistus 1901
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimijaryhmien on levitettävä 
hankkeittensa tulokset erityisesti 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
verkoston kautta.

3. Toimijaryhmien on levitettävä 
hankkeittensa tulokset erityisesti 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
verkoston ja maatalouden 
neuvontapalvelujen kautta.

Or. en

Perustelu

Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
työtä ja toimintaa ei voida pitää erillään maatalouden neuvontapalvelujen toiminnasta. 
Niiden keskinäisiä yhteyksiä olisi kehitettävä edelleen, jotta voidaan maksimoida niiden hyöty 
ja soveltamismahdollisuudet. Tässä mielessä maatalouden neuvontapalveluiden olisi 
innovaatiokumppanuuden ohella tarjottava toimijaryhmille yksi mahdollisuus levittää 
hankkeidensa tuloksia.

Tarkistus 1902
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer
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Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
vahvistavat komission ehdotuksesta tämän 
asetuksen nojalla maaseudun kehittämiseen 
myönnettävän unionin tuen 
kokonaismäärän 1 päivästä tammikuuta 
2014 31 päivään joulukuuta 2020 
ulottuvalla kaudella, sen jakaantumisen eri 
vuosille ja vähemmän kehittyneille alueille 
kohdennettavan vähimmäismäärän vuosien 
2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
ja samaa ajanjaksoa koskevan 
budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta tehdyn toimielinten 
sopimuksen mukaisesti.

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
vahvistavat komission ehdotuksesta tämän 
asetuksen nojalla maaseudun kehittämiseen 
myönnettävän unionin tuen 
kokonaismäärän 1 päivästä tammikuuta 
2014 31 päivään joulukuuta 2020 
ulottuvalla kaudella, sen jakaantumisen eri 
vuosille ja vähemmän kehittyneille alueille 
kohdennettavan vähimmäismäärän, 
mukaan lukien niille aluille 
kohdennettava vähimmäismäärä, joita on 
tuettu kaudella 2007–2013 
lähentymistavoitteesta mutta joiden BTK 
asukasta kohden on yli 75 prosenttia 27 
jäsenvaltion unioinin BKT:n 
keskiarvosta, vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen ja samaa 
ajanjaksoa koskevan budjettiyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta tehdyn 
toimielinten sopimuksen mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 1903
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
vahvistavat komission ehdotuksesta tämän 
asetuksen nojalla maaseudun kehittämiseen 
myönnettävän unionin tuen 
kokonaismäärän 1 päivästä tammikuuta 
2014 31 päivään joulukuuta 2020 
ulottuvalla kaudella, sen jakaantumisen eri 
vuosille ja vähemmän kehittyneille alueille 
kohdennettavan vähimmäismäärän vuosien 
2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen 

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
vahvistavat komission ehdotuksesta tämän 
asetuksen nojalla maaseudun kehittämiseen 
myönnettävän unionin tuen 
kokonaismäärän 1 päivästä tammikuuta 
2014 31 päivään joulukuuta 2020 
ulottuvalla kaudella, sen jakaantumisen eri 
vuosille ja vähemmän kehittyneille alueille 
ja siirtymäalueille kohdennettavan 
vähimmäismäärän vuosien 2014–2020 
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ja samaa ajanjaksoa koskevan 
budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta tehdyn toimielinten 
sopimuksen mukaisesti.

monivuotisen rahoituskehyksen ja samaa 
ajanjaksoa koskevan budjettiyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta tehdyn 
toimielinten sopimuksen mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 1904
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varattava 
vähintään 25 prosenttia 
maaseuturahastosta kuhunkin 
maaseudun kehittämisohjelmaan 
myönnettävästä kokonaisrahoituksesta 
29 ja 30 artiklassa tarkoitettuihin toimiin.

Or. de

Perustelu

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimet voidaan mainita esimerkkinä ohjelmakauden 2007–
2012 menestyksekkäistä toimista, ja ne ovat maaseudun kehittämisohjelmien perustekijöitä. 
Nämä toimet ovat joko ilmaston tai ympäristön kannalta merkityksellisiä ja niillä on suuri 
taloudellinen merkitys tiloille. Näissä ohjelmissa noudatetaankin yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistuksen yleistä tavoitetta, ja niiden olisi edelleen oltava pakollinen osa 
maaseuturahastoa.

Tarkistus 1905
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio jakaa 
täytäntöönpanosäädöksellä 1 kohdassa 

Poistetaan.
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tarkoitetut määrät vuosittain 
jäsenvaltioille 2 kohdassa tarkoitetun 
määrän vähentämisen jälkeen ottaen 
huomioon asetuksen (EU) N:o DP/2012 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
varojen siirron. Vuosijakaumaa 
vahvistaessaan komissio ottaa huomioon
(a) 4 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin 
liittyvät puolueettomat perusteet; e
(b) aiemmat tulokset.

Or. pt

Tarkistus 1906
Bastiaan Belder

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio jakaa 
täytäntöönpanosäädöksellä 1 kohdassa 
tarkoitetut määrät vuosittain jäsenvaltioille 
2 kohdassa tarkoitetun määrän 
vähentämisen jälkeen ottaen huomioon 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 14 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun varojen siirron. 
Vuosijakaumaa vahvistaessaan komissio 
ottaa huomioon

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määrät 
jaetaan vuosittain liitteen I a mukaisesti
jäsenvaltioille 2 kohdassa tarkoitetun 
määrän vähentämisen jälkeen ottaen 
huomioon asetuksen (EU) N:o DP/2012 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun varojen 
siirron. Määrät olisi jaettava 
jäsenvaltioiden välillä objektiivisten 
jakoperusteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

The redistribution of EAFRD should not be done by an implementing or delegated act, but 
should be decided upon by the co-legislators. However, prolonging the status quo (with 
adjustments only for the expected new MFF) as is proposed by the rapporteur in his 
amendment for Annex Ia, does not meet the need for a redistribution of the EAFRD. In order 
to facilitate a well-informed decision of Parliament and Council on the redistribution of funds 
under both Pillar I and Pillar II, the Commission should have put forward a proposal for 
redistribution of EAFRD simultaneously with the proposal for redistribution of funds for 
direct payments. Parliament should now ask the Commission to bring forward such a 
proposal retrospectively, based on objective criteria. After the Commission submits this 
proposal, a change in the percentages that some MS have to contribute to the redistribution of 
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the funds for direct payments might be necessary, since the amounts that MS receive via 
EAFRD were not taken into account in the proposal for redistribution of the funds for direct 
payments (when seeing the EAFRD in terms of amounts available per agricultural hectares, 
the amounts may well vary among Member States from 30 euros to up to 200 euros per 
hectare).

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

Tarkistus 1907
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio jakaa 
täytäntöönpanosäädöksellä 1 kohdassa 
tarkoitetut määrät vuosittain jäsenvaltioille 
2 kohdassa tarkoitetun määrän 
vähentämisen jälkeen ottaen huomioon 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 14 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun varojen siirron. 
Vuosijakaumaa vahvistaessaan komissio 
ottaa huomioon

4. Komissio jakaa 
täytäntöönpanosäädöksellä liitteen I a 
mukaisesti 1 kohdassa tarkoitetut määrät 
vuosittain jäsenvaltioille 2 kohdassa 
tarkoitetun määrän vähentämisen jälkeen 
ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
varojen siirron. Rahoitus on jaettava 
jäsenvaltioiden välillä objektiivisten 
perusteiden mukaisesti Vuosijakaumaa 
vahvistaessaan komissio ottaa huomioon

Or. lv

Tarkistus 1908
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio jakaa 
täytäntöönpanosäädöksellä 1 kohdassa 
tarkoitetut määrät vuosittain jäsenvaltioille 
2 kohdassa tarkoitetun määrän 
vähentämisen jälkeen ottaen huomioon 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 14 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun varojen siirron. 

4. Komissio jakaa 
täytäntöönpanosäädöksellä 1 kohdassa 
tarkoitetut määrät vuosittain jäsenvaltioille 
2 kohdassa tarkoitetun määrän 
vähentämisen jälkeen ottaen huomioon 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 14 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun varojen siirron. 
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Vuosijakaumaa vahvistaessaan komissio 
ottaa huomioon

Vuosijakaumaa vahvistaessaan komissio 
ottaa huomioon aiemmat tulokset.

Or. en

Tarkistus 1909
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 4 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin 
liittyvät puolueettomat perusteet; ja

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Objektiiviset perusteet eivät johda oikeudenmukaiseen ja realistiseen varojen jakautumiseen. 
Jäsenvaltioiden väliset erot merkitsevät, että käytettävien perusteiden laatu, määritettävät 
painotukset ja perusteiden soveltamisen lähtökohdat (kuten nykyiset tai tulevat tarpeet) 
voisivat vaikuttaa haitallisesti.

Tarkistus 1910
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) aiemmat tulokset. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1911
Brian Simpson
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Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) aiemmat tulokset. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Maaseudun kehittämisvarat olisi myönnettävä objektiivistien perusteiden eikä aikaisemmin 
myönnettyjen summien mukaan.

Tarkistus 1912
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) aiemmat tulokset. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1913
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) aiemmat tulokset. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1914
Diane Dodds
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Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) aiemmat tulokset. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1915
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) aiemmat tulokset. (b) mahdollisuuden, että alkupääoma 
tulee osittain julkisista varoista.

Or. en

Tarkistus 1916
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) aiemmat tulokset. (b) aiemmat tulokset, mukaan lukien 
jäsenvaltion vuosien 2007–2012 
ohjelmakaudelle myöntämät 
sitoumusmäärärahat.

Or. en

Tarkistus 1917
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Czesław Adam 
Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Albert Deß, Astrid Lulling
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Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) aiemmat tulokset. (b) aiemmat tulokset suhteessa kauteen 
2007–2013.

Or. de

Perustelu

Viitevuosi 2013 ei ole riittävä, koska jäsenvaltioiden profiilit vuosina 2007–2013 muuttuvat 
eri tavoin. Tämän vuoksi kauden keskiarvoa olisi käytettävä asianmukaisena viitearvona.

Tarkistus 1918
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) keskimääräisen vuotuisen 
korvaustason, jota olisi vaadittu kaikissa 
unionin jäsenvaltioissa kaudella 1998–
2007, jos tulojen vakauttamisvälinettä 
olisi käytetty, kun perusteena on tilojen 
bruttotuloindikaattorin kehitys ja 
sellainen maaseuturahaston 
rahoitusosuus, joka vastaa tälle välineelle 
65 artiklan 4 kohdan mukaisesti varattua 
enimmäismäärää.

Or. es

Tarkistus 1919
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) keskimääräisen vuotuisen 
korvaustason, jota olisi vaadittu kaikissa 
unionin jäsenvaltioissa kaudella 1998–
2007, jos tulojen vakauttamisvälinettä 
olisi käytetty, kun perusteena on tilojen 
bruttotuloindikaattorin kehitys.

Or. es

Tarkistus 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
määrien jakaminen vuosittain 
jäsenvaltioille 2 kohdassa tarkoitetun 
määrän vähentämisen jälkeen esitetään 
liitteessä [XX]. Myös asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 14 artiklan2 kohdassa 
tarkoitetut siirrot otetaan huomioon.

Or. pt

Tarkistus 1921
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 20 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
suoritusvarauksen jakamiseksi asetuksen 
(EU) N:o HR/2012 45 artiklan mukaisesti 
maaseuturahastoa varten kannetut 
käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa 

Poistetaan.
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sidotut tulot on lisättävä asetuksen (EU) 
N:o [CSF/2012] 18 artiklassa 
tarkoitettuihin määriin. Suoritusvaraus 
on jaettava jäsenvaltioille suhteessa 
niiden osuuteen maaseuturahastosta 
myönnetyn tuen kokonaismäärästä.

Or. en

Tarkistus 1922
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 20 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
suoritusvarauksen jakamiseksi asetuksen 
(EU) N:o HR/2012 45 artiklan mukaisesti 
maaseuturahastoa varten kannetut 
käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa 
sidotut tulot on lisättävä asetuksen (EU) 
N:o [CSF/2012] 18 artiklassa 
tarkoitettuihin määriin. Suoritusvaraus 
on jaettava jäsenvaltioille suhteessa 
niiden osuuteen maaseuturahastosta 
myönnetyn tuen kokonaismäärästä.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 1923
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 20 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
suoritusvarauksen jakamiseksi asetuksen 
(EU) N:o HR/2012 45 artiklan mukaisesti 

6. Asetuksen (EU) N:o HR/2012 45 
artiklan mukaisesti maaseuturahastoa 
varten kannetut käytettävissä olevat 
käyttötarkoitukseensa sidotut tulot on 
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maaseuturahastoa varten kannetut 
käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa 
sidotut tulot on lisättävä asetuksen (EU) 
N:o [CSF/2012] 18 artiklassa 
tarkoitettuihin määriin. Suoritusvaraus on 
jaettava jäsenvaltioille suhteessa niiden 
osuuteen maaseuturahastosta myönnetyn 
tuen kokonaismäärästä.

lisättävä asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 
18 artiklassa tarkoitettuihin määriin. 
Suoritusvaraus on jaettava jäsenvaltioille 
suhteessa niiden osuuteen 
maaseuturahastosta myönnetyn tuen 
kokonaismäärästä.

Or. en

Tarkistus 1924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioissa, joissa maaseudun 
kehittämisen ohjelmat toteutetaan useiden 
alueellisten ohjelmien muodossa, 
kyseinen valtio jakaa maaseuturahaston 
varat kullekin ohjelmalle noudattaen 
puolueettomia, syrjimättömiä perusteita, 
joihin on kuuluttava viittaus tämän 
artiklan 4 kohdan c alakohdassa 
säädettyyn perusteeseen.

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan artiklaa muutettavaksi siten, että siihen sisällytetään maaseuturahaston 
rahoituksen jakoperusteeksi keskimääräinen vuotuinen korvaustaso tilojen bruttotuloissa 
kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Tästä seuraa, että on myös otettava mukaan vaatimus 
ilmoittaa niiden varojen osuus, jotka ovat peräisin tulojen vakauttamisvälineestä niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat valinneet maaseudun kehittämisohjelmat.

Tarkistus 1925
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maaseudun kehittämisohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä on 
vahvistettava maaseuturahaston 
enimmäisrahoitusosuus ohjelmalle. 
Päätöksessä on tarvittaessa ilmoitettava 
selkeästi vähemmän kehittyneille alueille 
myönnettävät määrärahat.

1. Maaseudun kehittämisohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä on 
vahvistettava maaseuturahaston 
enimmäisrahoitusosuus ohjelmalle. 
Päätöksessä on tarvittaessa ilmoitettava 
selkeästi vähemmän kehittyneille alueille 
ja siirtymä alueille myönnettävät 
määrärahat.

Or. es

Tarkistus 1926
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maaseuturahaston osuus on laskettava 
tukikelpoisten julkisten menojen määrän 
perusteella.

2. Komission päätöksessä määritellään 
kunkin ensisijaisen toimintalinjan osalta, 
sovelletaanko toimintalinjan 
rahoitusosuutta:
(a) kaikkiin tukikelpoisiin menoihin, 
mukaan lukien julkisen ja yksityisen 
sektorin menot, vai;
(b) julkisiin tukikelpoisiin menoihin.

Or. fr

Tarkistus 1927
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Maaseuturahaston osuus on laskettava 
tukikelpoisten julkisten menojen määrän 
perusteella.

2. Maaseuturahaston osuus on laskettava 
tukikelpoisten julkisen ja yksityisen 
sektorin menojen määrän sekä 
vapaaehtoistyön osuuden arvon
perusteella.

Or. fr

Tarkistus 1928
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maaseuturahaston osuus on laskettava 
tukikelpoisten julkisten menojen määrän 
perusteella.

2. Maaseuturahaston osuus on laskettava 
tukikelpoisten julkisten menojen määrän 
sekä julkisen ja yksityisen sektorin menot 
kattavien kokonaismenojen perusteella.

Or. fr

Tarkistus 1929
Peter Jahr, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maaseuturahaston osuus on laskettava 
tukikelpoisten julkisten menojen määrän 
perusteella.

2. Maaseuturahaston osuus on laskettava 
tukikelpoisten julkisten menojen määrän 
tai julkisen ja yksityisen sektorin menot 
kattavien tukikelpoisten kokonaismenojen 
perusteella.

Or. de
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Tarkistus 1930
Alain Cadec

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

Komission teksti Tarkistus

Maaseudun kehittämisohjelmissa on 
vahvistettava kaikkiin toimenpiteisiin 
sovellettava yhtenäinen 
maaseuturahaston rahoitusosuus.
Vähemmän kehittyneille alueille sekä 
syrjäisimmille alueille ja asetuksessa 
(ETY) N:o 2019/93 tarkoitetuille pienille 
Egeanmeren saarille on tarvittaessa 
vahvistettava erillinen maaseuturahaston 
rahoitusosuus. Maaseuturahaston 
rahoitusosuus on enintään

Ensisijaisten toimintalinjojen 
osarahoitusosuus voi vaihdella.
Vähemmän kehittyneille alueille sekä 
syrjäisimmille alueille ja asetuksessa 
(ETY) N:o 2019/93 tarkoitetuille pienille 
Egeanmeren saarille on tarvittaessa 
vahvistettava erillinen maaseuturahaston 
rahoitusosuus. Maaseuturahaston 
rahoitusosuus on enintään

Or. fr

Tarkistus 1931
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada

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

Komission teksti Tarkistus

Maaseudun kehittämisohjelmissa on 
vahvistettava kaikkiin toimenpiteisiin 
sovellettava yhtenäinen maaseuturahaston 
rahoitusosuus. Vähemmän kehittyneille 
alueille sekä syrjäisimmille alueille ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitetuille pienille Egeanmeren saarille 
on tarvittaessa vahvistettava erillinen 
maaseuturahaston rahoitusosuus. 
Maaseuturahaston rahoitusosuus on 
enintään

Maaseudun kehittämisohjelmissa on 
vahvistettava kaikkiin toimenpiteisiin 
sovellettavat maaseuturahaston 
rahoitusosuudet. Vähemmän kehittyneille 
alueille sekä syrjäisimmille alueille ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitetuille pienille Egeanmeren saarille 
on tarvittaessa vahvistettava erillinen 
maaseuturahaston rahoitusosuus. 
Maaseuturahaston rahoitusosuus on 
enintään

Or. pl
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Perustelu

Srodki współfinansowania krajowego mogą pochodzić zarówno z budżetu państwa jak i 
budżetu samorządów lokalnych, także w przypadku gdy samorządy te są beneficjentami 
pomocy. Przesądzenie z góry i na stałe oraz jednolicie poziomu współfinansowania z 
EFRROW dla wszystkich działań ogranicza elastyczność i możliwość reagowania na 
zachodzące zmiany w sytuacji budżetowej państwa, samorządów regionalnych i lokalnych.
Obecnie, w związku z kryzysem,  mamy do czynienia z licznymi zmianami programów różnych 
państw polegającymi na tym, że początkowo wysoki stopień współfinansowania przez nie 
realizowanych operacji musi zostać zmniejszony. Modyfikacji tych dokonuje się w zależności 
od rodzaju i wagi działania, stopnia zakontraktowania środków (obniżenie 
współfinansowania oznacza spadek łącznych środków na to działanie i nie jest możliwe, gdy 
podjęto już przeważającą część zobowiązań).Jednolity poziom współfinansowania dla całego 
programu oznacza, że jeśli państwo chcąc powiększyć środki na realizację działania planuje 
wkład krajowy w jego realizację na poziomie np. 50 % (a ma możliwość ograniczyć go do 
zaledwie 25 %), to poziom współfinansowania innego działania , gdzie beneficjentem jest 
samorząd lokalny i jego środki własne stanowią współfinansowanie krajowe także  musi 
wynosić 50 % (nie może zostać określony na dopuszczalnym poziomie 25 %).Mimo, że 
proponowany system stanowi uproszczenie dla prowadzenia rozliczeń (ułatwia pracę 
administracji kraju i UE) to jest bardzo niekorzystny dla możliwości dostosowania programu 
do bieżącej i przyszłej sytuacji danego kraju.

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

Tarkistus 1932
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

Maaseudun kehittämisohjelmissa on 
vahvistettava kaikkiin toimenpiteisiin 
sovellettava yhtenäinen maaseuturahaston 
rahoitusosuus. Vähemmän kehittyneille 
alueille sekä syrjäisimmille alueille ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitetuille pienille Egeanmeren saarille 
on tarvittaessa vahvistettava erillinen 
maaseuturahaston rahoitusosuus. 
Maaseuturahaston rahoitusosuus on 
enintään

Maaseudun kehittämisohjelmissa on 
vahvistettava kerran ennen 
ohjelmakauden alkua kaikkiin 
toimenpiteisiin sovellettava yhtenäinen 
maaseuturahaston rahoitusosuus. 
Vähemmän kehittyneille alueille sekä 
syrjäisimmille alueille ja asetuksessa 
(ETY) N:o 2019/93 tarkoitetuille pienille 
Egeanmeren saarille on tarvittaessa 
vahvistettava erillinen maaseuturahaston 
rahoitusosuus. Maaseuturahaston 
rahoitusosuus on enintään
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Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi kannustettava täyttämään ohjelmakauden kestoa koskevat velvoitteensa.

Tarkistus 1933
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista vähemmän kehittyneillä alueilla, 
syrjäisimmillä alueilla ja asetuksessa 
(ETY) N:o 2019/93 tarkoitetuilla pienillä 
Egeanmeren saarilla;

(a) 85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista vähemmän kehittyneillä alueilla, 
siirtymäalueilla, syrjäisimmillä alueilla ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitetuilla pienillä Egeanmeren saarilla;

Or. pl

Perustelu

Maaseuturahaston tuen olisi myös katettava alueet, joiden BKT on yli 75 prosenttia unionin 
keskiarvosta, koska tuen äkillinen leikkaaminen voi helposti murentaa edellisvuosien 
rahoituksen avulla saavutettuja positiivisia vaikutuksia.

Tarkistus 1934
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista vähemmän kehittyneillä alueilla, 
syrjäisimmillä alueilla ja asetuksessa 
(ETY) N:o 2019/93 tarkoitetuilla pienillä 
Egeanmeren saarilla;

(a) 85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista vähemmän kehittyneillä alueilla, 
asteittain vähenevän tuen alueilla,
syrjäisimmillä alueilla ja asetuksessa 
(ETY) N:o 2019/93 tarkoitetuilla pienillä 
Egeanmeren saarilla;

Or. en
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Tarkistus 1935
Mariya Gabriel

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

Komission teksti Tarkistus

(a а) 75 prosenttia tukikelpoisista 
julkisista menoista kaikilla alueilla, joiden 
asukaskohtainen BKT vuosina 2007–2013 
on alle 75 prosenttia 25 jäsenvaltion 
unionin vastaavan ajanjakson 
keskiarvosta mutta joiden 
asukaskohtainen BKT viiteajanjaksona 
on yli 75 prosenttia 27 jäsenvaltion 
unionin keskiarvosta;

Or. bg

Tarkistus 1936
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) 75 prosenttia tukikelpoisista 
menoista siirtymäalueilla;

Or. fr

Tarkistus 1937
Mariya Gabriel

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

Komission teksti Tarkistus

(а b) 60 prosenttia tukikelpoisista 
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julkisista menoista siirtymäalueilla, jotka 
eivät sisälly edellä mainittuihin.

Or. bg

Tarkistus 1938
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komission teksti Tarkistus

(b) 50 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista muilla alueilla.

(b) 75 prosenttia siirtymäalueilla.

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan maaseuturahaston rahoitusosuuden kasvattamista 75 prosenttiin, mikä on 
yhdenmukaista rakennerahastoissa sovellettavien rahoitusosuuksien kanssa. Näin otetaan 
myös huomioon, että nämä varat kuuluvat saman yhteisen strategiakehyksen piiriin.

Tarkistus 1939
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

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

Komission teksti Tarkistus

(b) 50 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista muilla alueilla.

(b) 75 prosenttia siirtymäalueilla.

Or. es

Perustelu

Nykyisessä taloustilanteessa ei vaikuta asianmukaiselta lisätä lähentymistavoitteen piiriin 
kuuluvien alueiden taloudellista rasitetta vähentämällä maaseuturahoituksen rahoitusosuutta 
75 prosentista 50 prosenttiin.
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Tarkistus 1940
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

(b) 50 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista muilla alueilla.

(b) 55 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista muilla alueilla.

Or. fr

Tarkistus 1941
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komission teksti Tarkistus

(b) 50 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista muilla alueilla.

(b) 55 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista muilla alueilla.

Or. fr

Tarkistus 1942
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 75 prosenttia kaikilla alueilla, joiden 
asukaskohtainen BKT vuosina 2007–2013 
on alle 75 prosenttia 25 jäsenvaltion 
unionin vastaavan ajanjakson 
keskiarvosta mutta joiden 
asukaskohtainen BKT viiteajanjaksona 
on yli 75 prosenttia 27 jäsenvaltion 
unionin keskiarvosta;
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Or. en

Tarkistus 1943
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) 75 prosenttia siirtymäalueilla, jotka 
eivät ole tukikelpoisia a alakohdan 
perusteella;

Or. de

Tarkistus 1944
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

Enimmäisrahoitusosuus on 100 prosenttia 
monikansallisissa yhteistyöhankkeissa, 
jotka saavat tukea paikallisilta 
toimintaryhmiltä.

Or. fr
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Tarkistus 1945
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(а) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

(а) 75 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

Or. bg

Tarkistus 1946
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

(a) 80 prosenttia 15, 28, 29, 30, 31, 32 ja 
36 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden, 
asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 28 
artiklassa tarkoitetun LEADERin 
paikallisen kehittämisen ja 20 artiklan 1 
kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin siirtymäalueiden, vähemmän 
kehittyneiden alueiden ja syrjäisimpien
alueiden sekä asetuksessa (ETY) N:o 
2019/93 tarkoitettujen pienten Egeanmeren 
saarten ohjelmissa;

Or. es
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Perustelu

On tarpeen sisällyttää maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimet, luonnonmukainen viljely, 
tuki alueilla, joilla on tiettyjä luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita sekä Natura 2000 -
verkostoon ja vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyvä tuki, koska niillä on merkitystä yhteisen 
maatalouspolitiikan ympäristöystävällisyystavoitteelle. Tämä vastaa myös johdanto-osan 28 
kappaleeseen esitettyä 25 prosentin osuutta.

Tarkistus 1947
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

(a) 80 prosenttia 15, 28, 29, 30, 31, 32 ja 
36 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden, 
asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 28 
artiklassa tarkoitetun LEADERin 
paikallisen kehittämisen ja 20 artiklan 1 
kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin siirtymäalueiden, vähemmän 
kehittyneiden alueiden ja syrjäisimpien 
alueiden sekä asetuksessa (ETY) N:o 
2019/93 tarkoitettujen pienten Egeanmeren 
saarten ohjelmissa;

Or. es

Perustelu

Muut toimenpiteet olisi otettava mukaan, sillä ne ovat erityisen merkityksellisiä sen johdanto-
osan 28 kappaleessa esitetyn tavoitteen kanssa, että vähintään 25 prosenttia 
maaseuturahaston varoista myönnettäisiin näihin toimenpiteisiin.

Tarkistus 1948
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marit Paulsen, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

(a) 80 prosenttia 15, 28, 29 ja 36 artiklassa
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

Or. en

Perustelu

Tämä toimenpide olisi nähtävä yhtä merkittävänä kuin toimenpiteet, joille esitetään 
korkeampaa osuutta.

Tarkistus 1949
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

(a) 80 prosenttia 15, 28, 36 ja 40 artiklassa
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

Or. es
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Perustelu

Mietintöluonnoksen tarkistuksen 8 a sisällön kanssa johdonmukaisesti ehdotetaan tämän 
artiklan muuttamista siten, että määritellään maaseuturahaston enimmäisrahoitusosuus 
tulojen vakauttamisvälineessä.

Tarkistus 1950
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

(a) 80 prosenttia 15, 16, 28 ja 36 artiklassa
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

Or. en

Perustelu

Maatalouden neuvontapalvelut ovat tulevan ohjelmointikauden tärkeimpiä työvälineitä, joilla 
voidaan edistää innovointia ja maatalouden tuottavuuden ja kestävyyden parantumista.

Tarkistus 1951
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
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tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen, ympäristötavoitteiden ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä sekä 
siihen sopeutumista koskevia tavoitteita 
edistävien toimien ja 20 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on laajentaa säännöksen soveltamisalaa siten, että sallitaan korkeampi 
osarahoitusosuus toimissa, jotka koskevat luonnonvarojen kestävää hallintaa ja 
ilmastotoimia. Korkeampi osarahoitusosuus edistää tuen myöntämistä toimille, joilla pyritään 
edistämään maa- ja metsätalouden ympäristö- ja ilmastotavoitteita.

Tarkistus 1952
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen, 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien ja temaattisista alaohjelmista 
tukea saavien toimien osalta. Se voidaan 
nostaa 90 prosenttiin vähemmän 
kehittyneiden alueiden, syrjäisimpien 
alueiden ja asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

Or. en
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Tarkistus 1953
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, siirtymäalueiden, syrjäisimpien 
alueiden ja asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

Or. pl

Perustelu

Maaseuturahaston tuen olisi myös katettava alueet, joiden BKT on yli 75 prosenttia unionin 
keskiarvosta, koska tuen äkillinen leikkaaminen voi helposti murentaa edellisvuosien 
rahoituksen avulla saavutettuja positiivisia vaikutuksia.

Tarkistus 1954
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
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prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, asteittain vähenevän tuen 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

Or. en

Tarkistus 1955
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden, asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen ja 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

(a) 80 prosenttia 15, 28 ja 36 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden ja asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 28 artiklassa 
tarkoitetun LEADERin paikallisen 
kehittämisen sekä 20 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisten 
tukitoimien osalta. Se voidaan nostaa 90 
prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren saarten 
ohjelmissa;

Or. fr

Tarkistus 1956
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) 75 prosenttia tiettyjen unionin 
ensisijaisten hankkeiden toteuttamisen 
osalta: Natura 2000:n, vesipolitiikan 
puitedirektiivin ja biologista 



AM\909515FI.doc 121/172 PE494.481v01-00

FI

monimuotoisuutta koskevan Euroopan 
unionin strategian mukaiset toimet. Tätä 
sovelletaan yhtäläisesti pinta-
alaperusteisiin, investointeihin liittyviin ja 
muihin tukitoimiin;

Or. de

Tarkistus 1957
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) 75 prosenttia 29–31 artiklassa 
tarkoitettujen toimien osalta;

Or. fr

Tarkistus 1958
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) 75 prosenttia 29–31 artiklassa 
tarkoitettujen toimien osalta;

Or. fr

Tarkistus 1959
Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a a) 60 prosenttia 29 artiklassa 
tarkoitettujen maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimien osalta, 60 prosenttia 30 
artiklassa tarkoitettujen 
luonnonmukaisen maatalouden 
toimenpiteiden osalta, 60 prosenttia 31 
artiklassa tarkoitettujen Natura 2000 -
tukien ja vesipolitiikan puitedirektiivin 
mukaisten tukien osalta ja 60 prosenttia 
34 artiklassa tarkoitettujen eläinten 
hyvinvointia edistävien tukien osalta;

Or. en

Tarkistus 1960
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) 60 prosenttia 29 artiklassa 
tarkoitettujen maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimien osalta. Se voidaan nostaa 
90 prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren 
saarten ohjelmissa;

Or. en

Tarkistus 1961
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a a) 60 prosenttia 29 artiklassa 
tarkoitettujen maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimien osalta. Se voidaan nostaa 
90 prosenttiin vähemmän kehittyneiden 
alueiden, syrjäisimpien alueiden ja 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen pienten Egeanmeren 
saarten ohjelmissa;

Or. pt

Tarkistus 1962
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) 75 prosenttia 37–40 artiklassa 
tarkoitettujen toimien osalta;

Or. fr

Tarkistus 1963
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 100 prosenttia 66 artiklan mukaista 
rahoitusta saavien tukitoimien osalta.

Poistetaan.

Or. bg
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Tarkistus 1964
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 100 prosenttia 66 artiklan mukaista 
rahoitusta saavien tukitoimien osalta.

(b) 50 prosenttia 66 artiklan mukaista 
rahoitusta saavien tukitoimien osalta.

Or. de

Tarkistus 1965
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 100 prosenttia 66 artiklan mukaista 
rahoitusta saavien tukitoimien osalta.

(b) 100 prosenttia 38 ja 66 artiklan
mukaista rahoitusta saavien tukitoimien 
osalta.

Or. pt

Tarkistus 1966
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 100 prosenttia 66 artiklan mukaista 
rahoitusta saavien tukitoimien osalta.

(b) 100 prosenttia 38 ja 66 artiklan
mukaista rahoitusta saavien tukitoimien 
osalta.

Or. pt
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Tarkistus 1967
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Maaseuturahastolle asetuksen (EU) 
N:o DP/2012 14 artiklan mukaisesti 
siirrettyihin varoihin sovelletaan 
3 kohdassa tarkoitettua yhtenäistä 
rahoitusosuutta. 

Or. de

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi joustavuuden periaatteen mukaisesti maaseuturahastoon 
siirrettyihin varoihin on sovellettava samaa rahoitusosuutta kuin muihin maaseuturahaston 
toimiin. Tämä ehdotus on toissijaisuusperiaatteen vastainen.

Tarkistus 1968
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Maaseuturahastolle asetuksen (EU) 
N:o DP/2012 14 artiklan mukaisesti 
siirretyt varat käytetään osarahoitukseen 
yleisten osarahoitusosuuksien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1969
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Maaseuturahastolle asetuksen (EU) 
N:o DP/2012 14 artiklan mukaisesti 
siirretyt varat käytetään osarahoitukseen 
yleisten osarahoitusosuuksien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1970
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Maaseuturahaston 
enimmäisrahoitusosuus nostetaan 
100 prosenttiin ylikansallisissa 
yhteistyöhankkeissa, joita Leaderin 
paikalliset toimintaryhmät toteuttavat.

Or. fr

Tarkistus 1971
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Vähintään viisi prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
Leaderin täytäntöönpanoon.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Ei pitäisi olla velvoitetta varata varoja Leaderia varten.

Tarkistus 1972
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Vähintään viisi prosenttia
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
Leaderin täytäntöönpanoon.

5. Vähintään 25 prosenttia
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava
prioriteetin 6 toimiin, ja vähintään viisi 
prosenttia maaseuturahastosta 
myönnettävästä kokonaisrahoituksesta on 
varattava Leaderin täytäntöönpanoon.

Or. de

Tarkistus 1973
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Vähintään viisi prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
Leaderin täytäntöönpanoon.

5. Vähintään kymmenen prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
Leaderin täytäntöönpanoon.

Or. de

Tarkistus 1974
Béla Glattfelder
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Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia Leaderin 
täytäntöönpanoon varatuista varoista on 
osoitettava hankkeille, jotka edistävät 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä, kuten 
uusiutuvien energiamuotojen käytön 
edistämistä.

Or. en

Tarkistus 1975
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vähintään 50 prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on käytettävä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
prioriteettien 4 ja 5 mukaisten toimien 
avulla.
Vähintäänkin on säilytettävä 
ohjelmakaudella 2007–2012 tällä alalla 
saavutettu taso.

Or. en

Perustelu

Maatalouden ympäristötoimien järjestelmä on osoittanut tarpeellisuutensa. Se on edelleen 
paras keino saavuttaa tuloksia ympäristöalalla erityisesti kun otetaan huomioon 
yhteisrahoitusvelvoite. Siksi sitä olisi vahvistettava.

Tarkistus 1976
Karin Kadenbach
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Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vähintään 35 prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen sekä kestävään 
maankäyttöön maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotukien, luonnonmukaisen 
maatalouden tukien sekä Natura 2000 -
tukien ja vesipolitiikan puitedirektiivin 
mukaisten tukien avulla sekä alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien avulla ja myös 
sellaisten investointien avulla, jotka 
parantavat metsän ekosysteemien 
kestävyyttä ja ympäristöarvoa, 
metsätalouden ympäristö- ja 
ilmastopalveluja ja metsien suojelua. 
Lisäksi jäsenvaltioiden on vähintäänkin 
säilytettävä tämän alan toiminta samalla 
tasolla kuin ohjelmakaudella 2007–2013.

Or. en

Tarkistus 1977
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vähintään 35 prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen sekä kestävään 
maankäyttöön maatalouden ympäristö- ja 
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ilmastotukien, luonnonmukaisen 
maatalouden ja luonnonarvoltaan 
merkittävien maatalousmaiden tukien 
sekä Natura 2000 -tukien ja vesipolitiikan 
puitedirektiivin mukaisten tukien avulla 
ja myös sellaisten investointien avulla, 
jotka parantavat metsän ekosysteemien 
kestävyyttä ja ympäristöarvoa, 
metsätalouden ilmastopalveluja ja metsien 
suojelua.

Or. en

Tarkistus 1978
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vähintään 30 prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 29, 
30, 31 ja 32 artiklassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin.

Or. fr

Tarkistus 1979
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vähintään 25 prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
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maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien, 
luonnonmukaisen maatalouden tukien 
sekä alueille, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita 
tai muita erityisrajoitteita, maksettavien 
tukien avulla.

Or. en

Tarkistus 1980
Sandra Kalniete

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vähintään 25 prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 29, 
30, 31 ja 32 artiklan mukaisiin 
toimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 1981
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vähintään viisi prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
nuoria viljelijöitä koskeviin 
toimenpiteisiin. Tukea voidaan myöntää 
tätä osuutta enemmän, jos jäsenvaltiot 
ilmoittavat asiasta komissiolle.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden on säilytettävä se osuus, jonka ne nykyään osoittavat maaseuturahaston 
varoista nuoria viljelijöitä koskeviin ohjelmiin. Nykyinen osuus on vähintään viisi prosenttia 
maaseudun kehittämisohjelman yhteisrahoitetusta kokonaistalousarviosta. Eurooppalaisen 
maatalousalan nykyisen ikäkriisin vuoksi on tärkeää, että jäsenvaltiot asettavat tämän asian 
etusijalle ja lisäävät uuden ohjelmakauden aikana tukitoimiaan viimeiseen ohjelmakauteen 
verrattuna.

Tarkistus 1982
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vähintään viisi prosenttia 
maaseuturahaston yhteisrahoitetusta 
kokonaistalousarviosta on varattava 
nuoria viljelijöitä koskeviin 
toimenpiteisiin.

Or. en

Perustelu

Euroopan maatalousalan ikäkriisin vuoksi on tärkeää, että jäsenvaltiot lisäävät nuorille 
viljelijöille osoitettavaa tukea uudella ohjelmakaudella.

Tarkistus 1983
Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vähintään 3 prosenttia 
maaseuturahastosta maaseudun 
kehittämisohjelmaan myönnettävästä 
kokonaisrahoituksesta on varattava 
34 artiklan mukaisiin eläinten 
hyvinvointia koskeviin toimiin ja 
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ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 1984
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maaseuturahastosta osarahoitettuja 
menoja ei voida osarahoittaa 
myöntämällä rahoitusta 
rakennerahastoista, koheesiorahastosta 
tai muista unionin rahoitusvälineistä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1985
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maaseuturahastosta osarahoitettuja 
menoja ei voida osarahoittaa 
myöntämällä rahoitusta 
rakennerahastoista, koheesiorahastosta 
tai muista unionin rahoitusvälineistä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1986
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a. Kansallinen rahoitusosuus 
tukikelpoisista julkisista menoista voidaan 
korvata ja/tai sitä voidaan täydentää 
yksityissektorin rahoitusosuuksilla. Tätä 
ei sovelleta 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ja 36 
artiklan, III osaston IV luvun, IV osaston 
tai 61, 62 ja 63 artiklan mukaisiin 
toimenpiteisiin.

Or. de

Perustelu

Koulutukseen ja tietämykseen sekä verkostointiin, innovointiin ja tilojen suorituskykyyn 
liittyvien toimien, joilla on erityisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia, pitäisi olla julkisen 
sektorin vastuulla eivätkä ne saisi olla yksityisen rahoituksen vaikutuspiirissä.

Tarkistus 1987
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot voivat halutessaan 
päättää korvata kansallisen 
rahoitusosuuden tukikelpoisista julkisista 
menoista yksityissektorin 
rahoitusosuuksilla.

Or. pt

Tarkistus 1988
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Yrityksille myönnettävää tukea 
koskevien julkisten menojen on 
noudatettava valtiontuen osalta 
vahvistettuja tuen enimmäismääriä, ellei 
tässä asetuksessa toisin säädetä.

7. Maaseuturahastosta osarahoitettuja 
menoja ei voida osarahoittaa 
myöntämällä rahoitusta 
rakennerahastoista, koheesiorahastosta 
tai muista unionin rahoitusvälineistä.

Or. en

Tarkistus 1989
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
66 artikla

Komission teksti Tarkistus

66 artikla Poistetaan.
Rahoitus tukitoimille, joiden osuus 

innovoinnissa on huomattava
Maatalousrahastolle asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
siirretyt varat on varattava tukitoimille, 
joiden osuus maatalouden tuottavuuden 
ja kestävyyden, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen 
mukaan luettuna, kannalta tärkeässä 
innovoinnissa on huomattava.

Or. en

Tarkistus 1990
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
66 artikla

Komission teksti Tarkistus

66 artikla Poistetaan.
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Rahoitus tukitoimille, joiden osuus 
innovoinnissa on huomattava

Maatalousrahastolle asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
siirretyt varat on varattava tukitoimille, 
joiden osuus maatalouden tuottavuuden 
ja kestävyyden, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen 
mukaan luettuna, kannalta tärkeässä 
innovoinnissa on huomattava.

Or. bg

Tarkistus 1991
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rahoitus tukitoimille, joiden osuus 
innovoinnissa on huomattava

Rahoitus tukitoimille, joiden osuus 
innovoinnissa, työpaikkojen luomisessa ja 
sukupolvenvaihdoksessa on huomattava

Or. es

Tarkistus 1992
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rahoitus tukitoimille, joiden osuus 
innovoinnissa on huomattava

Rahoitus tukitoimille, joiden osuus 
innovoinnissa ja työpaikkojen luomisessa

on huomattava

Or. es
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Perustelu

Olisi voitava käyttää tukikatoista aiheutuvia varoja innovatiivisiin hankkeisiin ja myös 
tukitoimiin, jotka liittyvät työpaikkojen luomiseen ja sukupolvenvaihdokseen Eurooppa 2020 -
strategian mukaisesti.

Tarkistus 1993
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maatalousrahastolle asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
siirretyt varat on varattava tukitoimille, 
joiden osuus maatalouden tuottavuuden 
ja kestävyyden, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen 
mukaan luettuna, kannalta tärkeässä 
innovoinnissa on huomattava.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1994
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maatalousrahastolle asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
siirretyt varat on varattava tukitoimille, 
joiden osuus maatalouden tuottavuuden 
ja kestävyyden, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen 
mukaan luettuna, kannalta tärkeässä 
innovoinnissa on huomattava.

Poistetaan.
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Or. it

Tarkistus 1995
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maatalousrahastolle asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
siirretyt varat on varattava tukitoimille, 
joiden osuus maatalouden tuottavuuden 
ja kestävyyden, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen 
mukaan luettuna, kannalta tärkeässä 
innovoinnissa on huomattava.

Maaseuturahastolle asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
siirretyt varat käytetään jäsenvaltioiden 
hyväksymän strategian mukaisiin toimiin.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan tukikatoista aiheutuvien varojen käyttöä koskevaa mainintaa, sillä 
näiden varojen käytöstä päättämisen pitäisi olla jäsenvaltioiden vastuulla.

Tarkistus 1996
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maatalousrahastolle asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
siirretyt varat on varattava tukitoimille, 
joiden osuus maatalouden tuottavuuden 
ja kestävyyden, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen 
mukaan luettuna, kannalta tärkeässä 
innovoinnissa on huomattava.

Maaseuturahastolle asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
siirretyt varat käytetään jäsenvaltioiden 
hyväksymän strategian mukaisiin toimiin.
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Or. es

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan tukikatoista aiheutuvien varojen käyttöä koskevaa mainintaa, sillä 
näiden varojen käytöstä päättämisen pitäisi olla jäsenvaltioiden vastuulla.

Tarkistus 1997
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maatalousrahastolle asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
siirretyt varat on varattava tukitoimille, 
joiden osuus maatalouden tuottavuuden ja 
kestävyyden, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen 
mukaan luettuna, kannalta tärkeässä 
innovoinnissa on huomattava.

Maatalousrahastolle asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
siirretyt varat on varattava tukitoimille, 
joiden osuus maatalouden tuottavuuden ja 
kestävyyden, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen 
mukaan luettuna, kannalta tärkeässä 
innovoinnissa on huomattava, sekä 
tukitoimille, jotka edistävät työpaikkojen 
syntymistä maaseudulle tai nuorten 
saamista alalle.

Or. es

Perustelu

Innovoinnin lisäksi tukikatoista aiheutuvilla varoilla olisi edistettävä työllisyyttä ja 
sukupolvenvaihdoksia Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti.

Tarkistus 1998
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maatalousrahastolle asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
siirretyt varat on varattava tukitoimille, 

Maatalousrahastolle asetuksen (EU) N:o 
DP/2012 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
siirretyt varat on varattava tukitoimille, 
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joiden osuus maatalouden tuottavuuden ja 
kestävyyden, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja siihen sopeutuminen 
mukaan luettuna, kannalta tärkeässä 
innovoinnissa on huomattava.

joiden osuus maatalouden tuottavuuden ja 
kestävyyden, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja/tai siihen sopeutuminen 
mukaan luettuna, kannalta tärkeässä 
innovoinnissa on huomattava.
Innovatiivisten toimenpiteiden olisi myös 
osaltaan parannettava maatalouden ja 
elintarvikeketjun ekologista kestävyyttä, 
eikä niistä saisi missään tapauksessa olla 
haittaa yhteisen maatalouspolitiikan 
ympäristötavoitteille tai muiden 
toimenpiteiden ympäristövaikutusten 
toteutumiselle.

Or. en

Tarkistus 1999
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Menot ovat 49 artiklassa tarkoitettujen 
valintaperusteiden mukaisesti oikeutettuja 
maaseuturahaston rahoitusosuuteen vain, 
jos ne ovat aiheutuneet tukitoimista, joista 
kyseisen ohjelman hallintoviranomainen on 
tehnyt päätöksen tai jotka ovat sen 
vastuulla.

Menot ovat 49 artiklassa tarkoitettujen 
valintaperusteiden mukaisesti oikeutettuja 
maaseuturahaston rahoitusosuuteen vain, 
jos ne ovat aiheutuneet tukitoimista, joista 
kyseisen ohjelman hallintoviranomainen on 
tehnyt päätöksen tai jotka ovat sen 
vastuulla, lukuun ottamatta ehdotuksia, 
jotka on esitetty kahden ohjelman 
välisenä siirtymäkautena, jotta vältytään 
investointeja mahdollisesti haittaavilta
keskeytyksiltä.

Or. pt

Tarkistus 2000
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
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Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuensaajien suorittamista maksuista on 
esitettävä laskut ja asiakirjat, jotka ovat 
maksun todisteena. Jos tämä ei ole 
mahdollista, maksujen tueksi on esitettävä 
vastaavalla tavalla todistusvoimaiset 
kirjanpitoasiakirjat, lukuun ottamatta 
asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 57 
artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan 
mukaisia tukimuotoja.

4. Tuensaajien suorittamista maksuista on 
esitettävä laskut ja asiakirjat, jotka ovat 
maksun todisteena, lukuun ottamatta 
asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 57 
artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan 
mukaisia tukimuotoja. Jos tämä ei ole 
mahdollista, maksujen tueksi on esitettävä 
vastaavalla tavalla todistusvoimaiset 
kirjanpitoasiakirjat.

Or. it

Tarkistus 2001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) 
N:o [CSF/2012] 59 artiklan 3 kohdan a 
alakohdassa säädetään, 
maaseuturahaston rahoitusosuus voidaan 
suorittaa muussa muodossa kuin 
sellaisena suorana tukena, jota ei makseta 
takaisin. Täytäntöönpanoa koskevista 
säännöksistä päätetään menettelyä 
noudattaen.

Or. es

Perustelu

En el ámbito común a todas las medidas de ayuda a operaciones de inversión, nose incorpora 
la posibilidad de bonificación de los préstamos correspondientes.Esta opción, que 
habitualmente se incluye en el reglamento de disposiciones deaplicación, se ha utilizado en 
los últimos periodos de programación de lasmedidas de modernización de explotaciones 
agrarias y las de primera instalaciónde jóvenes agricultores (en este caso, se incorpora
incluso un incremento de laintensidad de ayuda).Además, en el contexto de crisis actual, 
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también las industrias agroalimentariassufren la falta de financiación para sus inversiones.
Sería importante que seconsiderara la posibilidad de la bonificación de intereses también 
para larealización de las inversiones de mejora en la transformación de los 
productosagroalimentarios.

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

Tarkistus 2002
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) 
N:o [CSF/2012] 59 artiklan 3 kohdan 
a alakohdassa säädetään, fyysiseen 
omaisuuteen tehtäviin investointeihin 
liittyvistä lainoista maksetut korot ovat 
oikeutettuja maaseuturahaston tukeen, 
jos tuen enimmäismäärä ei ylity.

Or. es

Tarkistus 2003
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) arvonlisävero, josta ei voi saada 
palautusta, jos lopullinen edunsaaja 
vastaa siitä tosiasiallisesti ja lopullisesti

Or. it
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Tarkistus 2004
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Työn, tavaroiden, palvelujen, maan tai 
kiinteistön tarjoamisen muodossa 
käyttöön annetut luontoissuoritukset, 
joista ei ole suoritettu laskuilla tai 
vastaavalla tavalla todistusvoimaisella 
asiakirjalla osoitettavissa olevaa 
rahakorvausta, voivat olla tukikelpoisia, 
jos asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 59 
artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

3. Maaseuturahaston tukeen ovat 
oikeutettuja lopullisten edunsaajien osana 
maaseudun kehittämistoimia jonkin 
yrityksen työvoimaa, materiaaleja ja 
laitteita käyttäen aika- ja 
materiaaliperusteisesti toteuttamat työt; 
tällaisessa tapauksessa maaseuturahaston 
tukeen oikeuttavien menojen määrä 
lasketaan suoritettuja töitä koskevan 
hinnaston perusteella.

Or. it

Tarkistus 2005
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki niiden toteuttamat maaseudun 
kehittämistoimenpiteet voidaan todentaa ja 
niitä voidaan valvoa. Tätä varten kunkin 
maaseudun kehittämisohjelman 
hallintoviranomaisen ja maksajaviraston 
on laadittava maaseudun 
kehittämisohjelmaan sisällytettävien 
toimenpiteiden todennettavuutta ja 
valvottavuutta koskeva ennakkoarviointi. 
Hallintoviranomaisen ja maksajaviraston 
on myös arvioitava toimenpiteiden 
todennettavuutta ja valvottavuutta 
maaseudun kehittämisohjelman 
toteuttamisen aikana. 
Ennakkoarvioinnissa ja toteutuksen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki niiden toteuttamat maaseudun 
kehittämistoimenpiteet voidaan todentaa ja 
niitä voidaan valvoa.
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aikana laadittavassa arvioinnissa on 
otettava huomioon edellisen ja nykyisen 
ohjelmakauden aikana tehtyjen 
tarkastusten tulokset. Jos arvioinnista käy 
ilmi, etteivät todennettavuutta ja 
valvottavuutta koskevat vaatimukset täyty, 
kyseisiä toimenpiteitä on mukautettava 
vastaavasti.

Or. it

Tarkistus 2006
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki niiden toteuttamat maaseudun 
kehittämistoimenpiteet voidaan todentaa ja 
niitä voidaan valvoa. Tätä varten kunkin 
maaseudun kehittämisohjelman 
hallintoviranomaisen ja maksajaviraston on 
laadittava maaseudun kehittämisohjelmaan 
sisällytettävien toimenpiteiden 
todennettavuutta ja valvottavuutta koskeva 
ennakkoarviointi. Hallintoviranomaisen ja 
maksajaviraston on myös arvioitava 
toimenpiteiden todennettavuutta ja 
valvottavuutta maaseudun 
kehittämisohjelman toteuttamisen aikana. 
Ennakkoarvioinnissa ja toteutuksen aikana 
laadittavassa arvioinnissa on otettava 
huomioon edellisen ja nykyisen 
ohjelmakauden aikana tehtyjen tarkastusten 
tulokset. Jos arvioinnista käy ilmi, etteivät 
todennettavuutta ja valvottavuutta koskevat 
vaatimukset täyty, kyseisiä toimenpiteitä 
on mukautettava vastaavasti.

1. Jäsenvaltioiden on käytettävä kaikkien 
maaseuturahaston tukea saavien tulojen 
ja menojen ilmoittamisessa asianmukaisia 
keinoja varmistaakseen, että kaikki niiden 
toteuttamat maaseudun 
kehittämistoimenpiteet voidaan todentaa ja 
niitä voidaan valvoa. Tätä varten kunkin 
maaseudun kehittämisohjelman 
hallintoviranomaisen ja maksajaviraston on 
laadittava maaseudun kehittämisohjelmaan 
sisällytettävien toimenpiteiden 
todennettavuutta ja valvottavuutta koskeva 
ennakkoarviointi. Hallintoviranomaisen ja 
maksajaviraston on myös arvioitava 
toimenpiteiden todennettavuutta ja 
valvottavuutta maaseudun 
kehittämisohjelman toteuttamisen aikana. 
Ennakkoarvioinnissa ja toteutuksen aikana 
laadittavassa arvioinnissa on otettava 
huomioon edellisen ja nykyisen 
ohjelmakauden aikana tehtyjen tarkastusten 
tulokset. Jos arvioinnista käy ilmi, etteivät 
todennettavuutta ja valvottavuutta koskevat 
vaatimukset täyty, kyseisiä toimenpiteitä 
on mukautettava vastaavasti.

Or. de
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Tarkistus 2007
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvonta- ja maksutoimenpiteet erotetaan 
selvästi toisitaan, jotta voidaan estää 
valvonta- ja maksutoimintojen 
päällekkäisyys saman menettelyn 
puitteissa.

Or. pt

Tarkistus 2008
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sen estämättä, mitä 42 artiklan 
2 kohdassa säädetään, tukitoimien 
edunsaajat voivat pyytää toimivaltaisilta 
maksajavirastoilta ennakkomaksua, jonka 
suuruus on enintään 50 prosenttia 
investoinnin tai julkisen tuen arvosta, jos 
tällainen mahdollisuus sisältyy 
maaseudun kehittämisohjelmaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta tarkistuksesta 34.
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Tarkistus 2009
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltio voi nimetä 
toimintaohjelmaa varten 
hallintoviranomaisen, joka toimii myös 
todentamisviranomaisena.

Or. fr

Tarkistus 2010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia 
koskevien asianmukaisten 
indikaattoritietojen, tuensaajaa ja 
hanketta koskevat tärkeimmät piirteet
mukaan luettuina, toimittaminen 
komissiolle neljännesvuosittain;

(b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia 
koskevien asianmukaisten 
indikaattoritietojen, tuotos- ja 
rahoitusindikaattoreita koskevat tiedot
mukaan luettuina, toimittaminen 
komissiolle vuosittain;

Or. de

Perustelu

Neljännesvuosittaiset raportit lisäisivät merkittävästi hallinnollista rasitetta, mikä olisi 
kaikkien yksinkertaistamispyrkimysten vastaista.

Tarkistus 2011
Diane Dodds, James Nicholson

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

(b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia 
koskevien asianmukaisten 
indikaattoritietojen, tuensaajaa ja 
hanketta koskevat tärkeimmät piirteet 
mukaan luettuina, toimittaminen 
komissiolle neljännesvuosittain;

(b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia 
koskevien asianmukaisten 
indikaattoritietojen, tuotos- ja 
rahoitusindikaattoreita koskevat tiedot
mukaan luettuina, toimittaminen 
komissiolle vuosittain;

Or. en

Tarkistus 2012
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia 
koskevien asianmukaisten 
indikaattoritietojen, tuensaajaa ja hanketta 
koskevat tärkeimmät piirteet mukaan 
luettuina, toimittaminen komissiolle 
neljännesvuosittain;

(b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia 
koskevien asianmukaisten 
indikaattoritietojen, tuensaajaa ja hanketta 
koskevat tärkeimmät piirteet mukaan 
luettuina, toimittaminen komissiolle 
vuosittain;

Or. it

Tarkistus 2013
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia 
koskevien asianmukaisten 
indikaattoritietojen, tuensaajaa ja hanketta 
koskevat tärkeimmät piirteet mukaan 
luettuina, toimittaminen komissiolle 
neljännesvuosittain;

(b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia 
koskevien asianmukaisten 
indikaattoritietojen, tuensaajaa ja hanketta 
koskevat tärkeimmät piirteet mukaan 
luettuina, toimittaminen komissiolle 
vuosittain;
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Or. es

Perustelu

Ehdotetaan, että komissiolle toimitetaan tietoja vuosittain, jotta voidaan vähentää 
hallintoviranomaisten hallinnollista rasitetta.

Tarkistus 2014
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia 
koskevien asianmukaisten 
indikaattoritietojen, tuensaajaa ja hanketta 
koskevat tärkeimmät piirteet mukaan 
luettuina, toimittaminen komissiolle 
neljännesvuosittain;

(b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia 
koskevien asianmukaisten 
indikaattoritietojen, tuensaajaa ja hanketta 
koskevat tärkeimmät piirteet mukaan 
luettuina, toimittaminen komissiolle 
vuosittain;

Or. en

Tarkistus 2015
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia 
koskevien asianmukaisten 
indikaattoritietojen, tuensaajaa ja hanketta 
koskevat tärkeimmät piirteet mukaan 
luettuina, toimittaminen komissiolle 
neljännesvuosittain;

(b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia 
koskevien asianmukaisten 
indikaattoritietojen, tuensaajaa ja hanketta 
koskevat tärkeimmät piirteet mukaan 
luettuina, toimittaminen komissiolle 
vuosittain;

Or. es
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Tarkistus 2016
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia 
koskevien asianmukaisten 
indikaattoritietojen, tuensaajaa ja hanketta 
koskevat tärkeimmät piirteet mukaan 
luettuina, toimittaminen komissiolle 
neljännesvuosittain;

(b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia 
koskevien asianmukaisten 
indikaattoritietojen, tuensaajaa ja hanketta 
koskevat tärkeimmät piirteet mukaan 
luettuina, toimittaminen komissiolle 
vuosittain;

Or. es

Tarkistus 2017
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia 
koskevien asianmukaisten 
indikaattoritietojen, tuensaajaa ja hanketta 
koskevat tärkeimmät piirteet mukaan 
luettuina, toimittaminen komissiolle 
neljännesvuosittain;

(b) rahoitettaviksi valittuja tukitoimia 
koskevien asianmukaisten 
indikaattoritietojen, tuensaajaa ja hanketta 
koskevat tärkeimmät piirteet mukaan 
luettuina, toimittaminen komissiolle 
vuosittain;

Or. en

Tarkistus 2018
Karin Kadenbach

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

Komission teksti Tarkistus

(i a) sellaisten asianmukaisten 
valintamenettelyjen ja -perusteiden 
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määritteleminen ja hyväksyminen sekä 
soveltaminen, jotka ovat 
– syrjimättömiä ja avoimia
– noudattavat asetuksen [CSF/2012] 7 ja 
8 artiklassa esitettyjä yleisiä periaatteita;

Or. de

Tarkistus 2019
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltiolla on useampia 
ohjelmia, voidaan nimetä 
koordinointielin, joka ainakin varmistaa 
varojen hallinnoinnin yhdenmukaisuuden 
ja toimii yhteystahona komission ja 
kansallisen hallintoviranomaisen välillä.

Or. es

Perustelu

Kuten yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen N:o 1290/2005 
johdanto-osan 5 kappaleessa ehdotetaan, tarvitaan elin, joka koordinoi maksajavirastojen 
toimintaa.

Tarkistus 2020
Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato Adrover, 
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltiolla on useampia 
ohjelmia, voidaan nimetä 
koordinointielin, joka ainakin varmistaa 
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varojen hallinnoinnin yhdenmukaisuuden 
ja toimii yhteystahona komission ja 
kansallisen hallintoviranomaisen välillä.

Or. es

Perustelu

Tarkistus perustuu yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta vuosina 2007–2013 annetun 
asetuksen N:o 1290/2005 johdanto-osan 5 kappaleeseen, jossa esitetään elintä, joka 
koordinoi maksajavirastojen toimintaa.

Tarkistus 2021
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hallintoviranomaisen on 
varmistettava, että myönnetty tuki on 
unionin kilpailusääntöjen mukainen eikä 
aiheuta kilpailun vääristymistä sellaisten 
samanlaisten toimien välillä, joita 
maatalouden toimijat ja muut toimijat 
toteuttavat.

Or. fr

Tarkistus 2022
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Laaditaan tämän jakson mukaisesti 
yhteinen seuranta- ja arviointijärjestelmä 
komission ja jäsenvaltioiden välisessä 
yhteistyössä; komissio hyväksyy tämän 
järjestelmän täytäntöönpanosäädöksillä, 
jotka annetaan 91 artiklassa tarkoitettua 

Laaditaan tämän jakson mukaisesti 
yhteinen seuranta- ja arviointijärjestelmä 
komission, Euroopan parlamentin ja 
jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä.
Siirretään komissiolle valta antaa tätä 
koskevia delegoituja säädöksiä 90 artiklan 
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tarkastelumenettelyä noudattaen. mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tämä ei ole puhtaasti tekninen päätös.

Tarkistus 2023
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Laaditaan tämän jakson mukaisesti 
yhteinen seuranta- ja arviointijärjestelmä 
komission ja jäsenvaltioiden välisessä 
yhteistyössä; komissio hyväksyy tämän 
järjestelmän täytäntöönpanosäädöksillä, 
jotka annetaan 91 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Laaditaan tämän jakson mukaisesti 
yhteinen seuranta- ja arviointijärjestelmä, 
johon sisältyy sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen, komission ja 
jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä; 
komissio hyväksyy tämän järjestelmän 
täytäntöönpanosäädöksillä, jotka annetaan 
91 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 2024
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 74 artiklassa säädetyn seuranta- ja 
arviointijärjestelmän yhteydessä on 
sovittava sellaisten yhteisten indikaattorin 
luettelosta, jotka liittyvät alkutilanteeseen 
sekä ohjelman rahoituksen toteuttamiseen, 
tuotoksiin, tuloksiin ja vaikutuksiin, jotta 
tiedot on mahdollista yhdistää yhteisön 
tasolla.

1. Edellä 74 artiklassa säädetyn seuranta- ja 
arviointijärjestelmän yhteydessä on 
sovittava sellaisten yhteisten indikaattorin 
luettelosta, jotka liittyvät alkutilanteeseen 
sekä ohjelman rahoituksen toteuttamiseen, 
tuotoksiin ja tuloksiin, jotta tiedot on 
mahdollista yhdistää yhteisön tasolla.
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Or. de

Tarkistus 2025
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisten indikaattorien on liityttävä 
maaseudun kehittämispolitiikan kehyksen 
rakenteeseen ja tavoitteisiin, ja niiden 
avulla on voitava mitata politiikan 
täytäntöönpanon edistymistä, tehokkuutta 
ja vaikuttavuutta verrattuna unionin 
tavoitteisiin kansallisella ja ohjelmien 
tasolla.

2. Yhteisten indikaattorien on perustuttava 
saatavilla oleviin tietoihin ja liityttävä 
maaseudun kehittämispolitiikan kehyksen 
rakenteeseen ja tavoitteisiin, ja niiden 
avulla on voitava mitata politiikan 
täytäntöönpanon edistymistä, tehokkuutta 
ja vaikuttavuutta verrattuna unionin 
tavoitteisiin kansallisella ja ohjelmien 
tasolla. Yhteisten vaikutusindikaattoreiden 
on perustuttava yleisesti saatavilla 
olevaan tietoon.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on rajoittaa säännöksen soveltamisalaa, jotta voidaan yksinkertaistaa 
täytäntöönpanoa ja vähentää hallinnollista rasitetta. Olisi lievennettävä vaatimuksia tietojen 
toimittamisesta niitä yhteisiä indikaattoreita varten, jotka liittyvät alkutilanteeseen sekä 
ohjelmien rahoituksen toteuttamiseen, tuotoksiin, tuloksiin ja vaikutuksiin.

Tarkistus 2026
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisten indikaattorien on liityttävä 
maaseudun kehittämispolitiikan kehyksen 
rakenteeseen ja tavoitteisiin, ja niiden 
avulla on voitava mitata politiikan 
täytäntöönpanon edistymistä, tehokkuutta 
ja vaikuttavuutta verrattuna unionin 

2. Yhteisten indikaattorien on perustuttava 
saatavilla oleviin tietoihin ja liityttävä 
maaseudun kehittämispolitiikan kehyksen 
rakenteeseen ja tavoitteisiin, ja niiden 
avulla on voitava mitata politiikan 
täytäntöönpanon edistymistä, tehokkuutta 
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tavoitteisiin kansallisella ja ohjelmien 
tasolla.

ja vaikuttavuutta verrattuna unionin 
tavoitteisiin kansallisella ja ohjelmien 
tasolla.

Or. fr

Tarkistus 2027
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
mukaista tukea saavien tuensaajien ja 
paikallisten toimintaryhmien on 
toimitettava hallintoviranomaiselle ja/tai 
nimetyille arvioijille taikka muille elimille, 
joille näiden tehtävien suorittaminen on 
siirretty, kaikki tarvittavat tiedot ohjelman 
seurannan ja arvioinnin mahdollistamiseksi 
erityisesti tiettyjen erityistavoitteiden ja 
prioriteettien täyttämisen osalta.

Maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
mukaista tukea saavien tuensaajien ja 
paikallisten toimintaryhmien on 
toimitettava hallintoviranomaiselle ja/tai 
nimetyille arvioijille taikka muille elimille, 
joille näiden tehtävien suorittaminen on 
siirretty, kaikki tarvittavat tiedot ohjelman 
seurannan ja arvioinnin mahdollistamiseksi 
erityisesti tiettyjen erityistavoitteiden ja 
prioriteettien täyttämisen osalta ja 
varmistettava, että lakisääteisiä 
luottamuksellisuutta ja henkilötietojen 
suojaa koskevia oikeuksia kunnioitetaan.

Or. pt

Tarkistus 2028
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen ja asetuksen (EU) 
N:o [CSF/2012] 41 artiklassa tarkoitetun 
seurantakomitean on seurattava ohjelman 
toteutuksen laatua.

1. Hallintoviranomaisen ja asetuksen (EU) 
N:o [CSF/2012] 41 ja 42 artiklassa
tarkoitetun seurantakomitean on seurattava 
ohjelman toteutuksen laatua.

Or. de
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Tarkistus 2029
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen ja 
seurantakomitean on toteutettava kunkin 
maaseudun kehittämisohjelman seuranta 
rahoitusta, tuotosta ja tavoitteita koskevien 
indikaattoreiden perusteella.

2. Hallintoviranomaisen ja 
seurantakomitean on toteutettava kunkin 
maaseudun kehittämisohjelman seuranta 
rahoitusta, tuotosta, vaikutusta ja 
tavoitteita koskevien indikaattoreiden 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 2030
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot päättävät kunkin komitean 
kokoonpanosta, johon on kuuluttava:
(a) toimivaltaiset alue- ja 
paikallisviranomaiset ja muut 
viranomaiset;
(b) talouselämän edustajat ja 
työmarkkinaosapuolet;
(c) muut asianmukaiset elimet, jotka 
edustavat kansalaisyhteiskuntaa ja 
kansalaisjärjestöjä, ympäristöjärjestöt 
mukaan luettuina, sekä miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa edistävät elimet;

Or. es
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Perustelu

Seurantakomiteoiden kokoonpano olisi määriteltävä tarkemmin siten, että mukana ovat 
täysjäseninä myös talouselämän edustajat ja työmarkkinaosapuolet.

Tarkistus 2031
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sitä on kuultava rahoitettavien 
tukitoimien valintaperusteista neljän 
kuukauden kuluessa ohjelman 
hyväksymispäätöksestä ja sen on 
annettava asiasta lausuntonsa. 
Valintaperusteita on tarkistettava 
ohjelmatyön tarpeita vastaavasti;

(a) sen on päätettävä rahoitettavien 
tukitoimien valintaperusteista neljän 
kuukauden kuluessa ohjelman 
hyväksymispäätöksestä. Valintaperusteita 
on tarkistettava ohjelmatyön tarpeita 
vastaavasti;

Or. de

Tarkistus 2032
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sen on tarkasteltava toimia ja tuotoksia 
suhteessa ohjelman 
arviointisuunnitelmaan;

(b) seurantakomitean on tarkasteltava 
toimia ja tuotoksia suhteessa ohjelman 
arviointisuunnitelmaan ja hyväksyttävä ne;

Or. de

Tarkistus 2033
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sen on tarkasteltava toimia ja tuotoksia 
suhteessa ohjelman 
arviointisuunnitelmaan;

(b) sen on tarkasteltava 
hallintoviranomaisen esittämää 
arviointisuunnitelmaa ja sen 
täytäntöönpanon etenemistä;

Or. en

Tarkistus 2034
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sen on tarkasteltava ennakkoehtojen 
täyttämiseen liittyviä ohjelman toimia;

(c) sen on tarkasteltava ennakkoehtojen 
täyttämiseen liittyviä ohjelman toimia ja 
hyväksyttävä ne;

Or. de

Tarkistus 2035
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) sen on tarkasteltava vuosittaisia 
täytäntöönpanokertomuksia ja 
hyväksyttävä ne ennen niiden toimittamista 
komissiolle.

(e) sen on tarkasteltava vuosittaisia 
täytäntöönpanokertomuksia ja annettava 
niistä lausuntonsa ennen niiden 
toimittamista komissiolle.

Or. en
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Tarkistus 2036
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
maaseudun kehittämisohjelman edellisen 
kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
toukokuuta 2016 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 31 päivänä 
toukokuuta, vuoden 2023 loppuun asti. 
Vuonna 2016 toimitetun kertomuksen on 
katettava kalenterivuoden 2014 ja 2015.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
maaseudun kehittämisohjelman edellisen 
kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2016 ja tämän jälkeen vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta, vuoden 
2022 loppuun asti. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava lopullinen 
täytäntöönpanokertomus viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2023. Vuonna 2016 
toimitetun kertomuksen on katettava 
kalenterivuodet 2014 ja 2015.

Or. en

Tarkistus 2037
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
maaseudun kehittämisohjelman edellisen 
kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
toukokuuta 2016 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 31 päivänä 
toukokuuta, vuoden 2023 loppuun asti. 
Vuonna 2016 toimitetun kertomuksen on 
katettava kalenterivuoden 2014 ja 2015.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
maaseudun kehittämisohjelman edellisen 
kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2016 ja tämän jälkeen vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta, vuoden 
2023 loppuun asti. Vuonna 2016 toimitetun 
kertomuksen on katettava kalenterivuodet 
2014 ja 2015.

Or. it
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Tarkistus 2038
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
maaseudun kehittämisohjelman edellisen 
kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
toukokuuta 2016 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 31 päivänä 
toukokuuta, vuoden 2023 loppuun asti. 
Vuonna 2016 toimitetun kertomuksen on 
katettava kalenterivuoden 2014 ja 2015.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
maaseudun kehittämisohjelman edellisen 
kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2016 ja tämän jälkeen vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta, vuoden 
2023 loppuun asti. Vuonna 2016 toimitetun 
kertomuksen on katettava kalenterivuodet 
2014 ja 2015.

Or. de

Tarkistus 2039
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
maaseudun kehittämisohjelman edellisen 
kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
toukokuuta 2016 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 31 päivänä 
toukokuuta, vuoden 2023 loppuun asti. 
Vuonna 2016 toimitetun kertomuksen on 
katettava kalenterivuoden 2014 ja 2015.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
maaseudun kehittämisohjelman edellisen 
kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2016 ja tämän jälkeen vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta, vuoden 
2023 loppuun asti. Vuonna 2016 toimitetun 
kertomuksen on katettava kalenterivuodet 
2014 ja 2015.

Or. en
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Tarkistus 2040
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
maaseudun kehittämisohjelman edellisen 
kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
komissiolle viimeistään 31 päivänä 
toukokuuta 2016 ja tämän jälkeen 
vuosittain viimeistään 31 päivänä 
toukokuuta, vuoden 2023 loppuun asti. 
Vuonna 2016 toimitetun kertomuksen on 
katettava kalenterivuoden 2014 ja 2015.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
maaseudun kehittämisohjelman edellisen 
kalenterivuoden täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen täytäntöönpanokertomus 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2016 ja tämän jälkeen vuosittain 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta, vuoden 
2023 loppuun asti. Vuonna 2016 toimitetun 
kertomuksen on katettava kalenterivuodet 
2014 ja 2015.

Or. en

Tarkistus 2041
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä asetuksen (EU) 
N:o [CSF/2012] 48 artiklassa tarkoitettuun 
ennakkoarviointiin ja 50 artiklassa 
tarkoitettuun jälkiarviointiin sisällytettävät 
tiedot sekä asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 
49 artiklassa tarkoitettua 
arviointisuunnitelmaa koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 91 
artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti asetuksen (EU) N:o 
[CSF/2012] 48 artiklassa tarkoitettuun 
ennakkoarviointiin ja 50 artiklassa 
tarkoitettuun jälkiarviointiin 
sisällytettävistä tiedoista sekä asetuksen 
(EU) N:o [CSF/2012] 49 artiklassa 
tarkoitettua arviointisuunnitelmaa 
koskevista vähimmäisvaatimuksista.

Or. de
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Perustelu

Tämä ei ole puhtaasti tekninen päätös.

Tarkistus 2042
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee jälkiarviointeja tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten kanssa.

Or. en

Tarkistus 2043
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Valtiontuet Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 42 artiklan soveltamisalaan 

kuuluvat valtiontuet

Or. es

Tarkistus 2044
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Perussopimuksen 107, 108 ja 109 
artiklaa ei sovelleta jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen nojalla ja mukaisesti maksamaan 

2. Perussopimuksen 107, 108 ja 109 
artiklaa ei sovelleta jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen nojalla ja mukaisesti maksamaan 
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tukeen eikä 89 artiklassa tarkoitettuun 
kansalliseen lisärahoitukseen, kun kyseessä 
on perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan kuuluva tuki.

tukeen eikä 89 artiklassa tarkoitettuun 
kansalliseen lisärahoitukseen, kun kyseessä 
on perussopimuksen 42 artiklan ja tämän 
asetuksen 22–27 artiklan soveltamisalaan 
kuuluva tuki.

Or. fr

Tarkistus 2045
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Perussopimuksen 107, 108 ja 109 
artiklaa ei sovelleta jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen nojalla ja mukaisesti maksamaan 
tukeen eikä 89 artiklassa tarkoitettuun
kansalliseen lisärahoitukseen, kun kyseessä 
on perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan kuuluva tuki.

2. Perussopimuksen 107, 108 ja 109 
artiklaa ei sovelleta jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen nojalla ja mukaisesti maksamaan 
tukeen eikä kansalliseen lisärahoitukseen, 
kun kyseessä on perussopimuksen 42 
artiklan soveltamisalaan kuuluva tuki.

Or. es

Perustelu

Poisto on perusteltu, koska kaikki tuen ehdot ja sitä koskevat vaatimukset sekä sen laajuus ja 
enimmäismäärät sisältyvät maaseuturahastoa koskevaan asetukseen ja ne on myös mainittu 
maaseudun kehittämisohjelmissa ja komissio on ne hyväksynyt.

Tarkistus 2046
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Perussopimuksen 107, 108 ja 109 
artiklaa ei sovelleta jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen nojalla ja mukaisesti maksamaan 

2. Perussopimuksen 107, 108 ja 109 
artiklaa ei sovelleta jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen nojalla ja mukaisesti maksamaan 
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tukeen eikä 89 artiklassa tarkoitettuun
kansalliseen lisärahoitukseen, kun kyseessä 
on perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan kuuluva tuki.

tukeen eikä kansalliseen lisärahoitukseen, 
kun kyseessä on perussopimuksen 42 
artiklan soveltamisalaan kuuluva tuki.

Or. es

Perustelu

Tämä on linjassa tuen oikeudellisen sääntelyn ja toiminnan kanssa ja yksinkertaistaa 
menettelyjä.

Tarkistus 2047
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 150 artiklan 
mukaisesti säännöksistä, jotka koskevat 
kaikkien sellaisten tämän asetuksen 
mukaisten toimenpiteiden jättämistä 
tukisääntöjen soveltamisalan 
ulkopuolelle, jotka eivät kuulu Euroopan 
unionista toiminnasta tehdyn sopimuksen 
42 artiklan soveltamisalaan ja joihin 
sovelletaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107, 108 
ja 109 artiklaa.

Or. de

Tarkistus 2048
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansallinen lisärahoitus Valtiontuesta ilmoittaminen
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Or. en

Tarkistus 2049
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansallinen lisärahoitus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 42 artiklan soveltamisalaan 

kuulumattomat valtiontuet

Or. es

Tarkistus 2050
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansallinen lisärahoitus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 42 artiklan soveltamisalaan 

kuulumattomat valtiontuet

Or. es

Tarkistus 2051
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansallinen lisärahoitus Kansallinen lisärahoitus ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

42 artiklan soveltamisalaan 
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kuulumattomat valtiontuet

Or. it

Tarkistus 2052
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava unionin 
tukea saavien maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden lisärahoitukseen 
tarkoitetut ja perussopimuksen 42 
artiklan soveltamisalaan kuuluvat 
jäsenvaltioiden maksamat tuet, ja 
komissio hyväksyy ne tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti osana 7 artiklassa 
tarkoitettua ohjelmatyötä. Näitä tukia 
arvioidessaan komissio soveltaa 
analogisesti perussopimuksen 107 
artiklan soveltamiseksi vahvistettuja 
perusteita. Kyseinen jäsenvaltio ei saa 
ottaa ehdotettua lisärahoitusta käyttöön 
ennen sen hyväksymistä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2053
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava unionin 
tukea saavien maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden lisärahoitukseen 
tarkoitetut ja perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvat jäsenvaltioiden 
maksamat tuet, ja komissio hyväksyy ne 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava unionin 
tukea saaville perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan kuulumattomille 
maaseudun kehittämistoimenpiteille 
maksamansa tuet, ja komissio hyväksyy 
ne tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
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tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
osana 7 artiklassa tarkoitettua 
ohjelmatyötä. Näitä tukia arvioidessaan 
komissio soveltaa analogisesti 
perussopimuksen 107 artiklan 
soveltamiseksi vahvistettuja perusteita.
Kyseinen jäsenvaltio ei saa ottaa ehdotettua 
lisärahoitusta käyttöön ennen sen 
hyväksymistä.

osana 7 artiklassa tarkoitettua 
ohjelmatyötä. Näitä tukia arvioidessaan 
komissio soveltaa analogisesti 
perussopimuksen 107 artiklan 
soveltamiseksi vahvistettuja perusteita. 
Kyseinen jäsenvaltio ei saa ottaa ehdotettua 
lisärahoitusta käyttöön ennen sen 
hyväksymistä.

Or. es

Tarkistus 2054
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava unionin 
tukea saavien maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden lisärahoitukseen 
tarkoitetut ja perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvat jäsenvaltioiden 
maksamat tuet, ja komissio hyväksyy ne 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
osana 7 artiklassa tarkoitettua 
ohjelmatyötä. Näitä tukia arvioidessaan 
komissio soveltaa analogisesti 
perussopimuksen 107 artiklan 
soveltamiseksi vahvistettuja perusteita. 
Kyseinen jäsenvaltio ei saa ottaa ehdotettua 
lisärahoitusta käyttöön ennen sen 
hyväksymistä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava unionin 
tukea saaville perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan kuulumattomille 
maaseudun kehittämistoimenpiteille 
maksamansa tuet, ja komissio hyväksyy 
ne tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
osana 7 artiklassa tarkoitettua 
ohjelmatyötä. Näitä tukia arvioidessaan 
komissio soveltaa analogisesti 
perussopimuksen 107 artiklan 
soveltamiseksi vahvistettuja perusteita. 
Kyseinen jäsenvaltio ei saa ottaa ehdotettua 
lisärahoitusta käyttöön ennen sen 
hyväksymistä.

Or. es

Tarkistus 2055
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava unionin 
tukea saavien maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden lisärahoitukseen 
tarkoitetut ja perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvat jäsenvaltioiden 
maksamat tuet, ja komissio hyväksyy ne 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
osana 7 artiklassa tarkoitettua 
ohjelmatyötä. Näitä tukia arvioidessaan 
komissio soveltaa analogisesti 
perussopimuksen 107 artiklan 
soveltamiseksi vahvistettuja perusteita. 
Kyseinen jäsenvaltio ei saa ottaa ehdotettua 
lisärahoitusta käyttöön ennen sen 
hyväksymistä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava unionin 
tukea saaville perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan kuulumattomille 
maaseudun kehittämistoimenpiteille 
maksamansa tuet, ja komissio hyväksyy 
ne tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
osana 7 artiklassa tarkoitettua 
ohjelmatyötä. Näitä tukia arvioidessaan 
komissio soveltaa analogisesti 
perussopimuksen 107 artiklan 
soveltamiseksi vahvistettuja perusteita. 
Kyseinen jäsenvaltio ei saa ottaa ehdotettua 
lisärahoitusta käyttöön ennen sen 
hyväksymistä.

Or. es

Perustelu

Artiklan avulla voidaan yksinkertaistaa sellaisen maaseudun kehittämiseen tarkoitetun tuen 
hallinnointia, joka ei ole maataloustukea, ja katsoa maaseudun kehittämisohjelma Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaiseksi ilmoittamiseksi.

Tarkistus 2056
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava unionin 
tukea saavien maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden lisärahoitukseen 
tarkoitetut ja perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvat jäsenvaltioiden 
maksamat tuet, ja komissio hyväksyy ne 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
osana 7 artiklassa tarkoitettua 
ohjelmatyötä. Näitä tukia arvioidessaan 
komissio soveltaa analogisesti 
perussopimuksen 107 artiklan 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava unionin 
tukea saavien maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden lisärahoitukseen 
tarkoitetut ja perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvat jäsenvaltioiden 
maksamat tuet, sekä jäsenvaltioiden 
perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan kuulumattomille 
toimenpiteille maksamat tuet, ja komissio 
hyväksyy ne tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti osana 7 artiklassa tarkoitettua 
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soveltamiseksi vahvistettuja perusteita. 
Kyseinen jäsenvaltio ei saa ottaa ehdotettua 
lisärahoitusta käyttöön ennen sen 
hyväksymistä.

ohjelmatyötä. Näitä tukia arvioidessaan 
komissio soveltaa analogisesti 
perussopimuksen 107 artiklan 
soveltamiseksi vahvistettuja perusteita. 
Kyseinen jäsenvaltio ei saa ottaa ehdotettua 
lisärahoitusta käyttöön ennen sen 
hyväksymistä.

Or. it

Tarkistus 2057
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava unionin 
tukea saavien maaseudun 
kehittämistoimenpiteiden lisärahoitukseen 
tarkoitetut ja perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvat jäsenvaltioiden 
maksamat tuet, ja komissio hyväksyy ne 
tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
osana 7 artiklassa tarkoitettua 
ohjelmatyötä. Näitä tukia arvioidessaan 
komissio soveltaa analogisesti
perussopimuksen 107 artiklan 
soveltamiseksi vahvistettuja perusteita.
Kyseinen jäsenvaltio ei saa ottaa ehdotettua
lisärahoitusta käyttöön ennen sen
hyväksymistä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikki
perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvat maaseudun 
kehittämistoimenpiteisiin liittyvät, tämän 
asetuksen perusteella ja sen mukaisesti 
maksamansa tuet, ja komissio hyväksyy 
ne tämän asetuksen säännösten mukaisesti 
osana 7 artiklassa tarkoitettua 
ohjelmatyötä. Näitä tukia arvioidessaan 
komissio soveltaa perusteita, jotka 
vastaavat perussopimuksen 107 artiklan 
soveltamiseksi vahvistettuja perusteita.
Kyseinen jäsenvaltio ei saa ottaa ehdotettua
rahoitusta käyttöön ennen sen
ilmoittamista.

Or. en

Tarkistus 2058
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

Jos maaseudun kehittämisohjelmassa 
määrätään välineistä, joissa on 
valtiontukia koskevia elementtejä, näistä 
välineistä ei anneta erillistä ilmoitusta 
maaseudun kehittämisohjelmassa.

Or. en

Perustelu

EU-säännöksiä on muutettava, jotta voidaan välttää erillisen hyväksymismenettelyn 
soveltaminen tukivälineisiin, joiden on oltava muutoinkin kilpailupolitiikan mukaisia.

Tarkistus 2059
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa tässä 
asetuksessa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Siirretään komissiolle valta antaa tässä 
asetuksessa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä viideksi vuodeksi tämän 
asetuksen voimaantulosta lukien. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden pituisen 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jos Euroopan 
parlamentti ja neuvosto hyväksyvät 
tällaisen jatkamisen viimeistään kolme 
kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.
Euroopan parlamentti päättää asiasta 
jäsentensä enemmistöllä ja neuvosto 
määräenemmistöllä.

Or. de
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Perustelu

Euroopan parlamentin tulisi vahvistaa aktiivisesti säädösvallan siirto komissiolle. 
Epävarmoissa tapauksissa sen ei pitäisi joutua taistelemaan omien lainsäädäntöoikeuksien 
takaisin saamisesta EU:n sisällä.

Tarkistus 2060
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa tässä 
asetuksessa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi 
tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Siirretään komiossiolle tässä asetuksessa 
tarkoitettu valta viideksi vuodeksi … 
päivästä ...kuuta …*.

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.
_____________

* Tämän asetuksen 
voimaantulopäivämäärä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus noudattaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kantaa, kun 
säädöksiä mukautettiin Lissabonin sopimuksen määräyksiin.

Tarkistus 2061
Hans-Peter Mayer
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Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa tässä 
asetuksessa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Siirretään komissiolle valta antaa tässä 
asetuksessa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä viideksi vuodeksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Or. de

Tarkistus 2062
Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa maaseudun 
kehittämiskomitea. Tämä komitea on 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.

1. Komissiota avustaa maaseudun 
kehittämiskomitea. Tämä komitea on 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea. Alueiden komitean nimittämä 
edustaja toimii komitean 
liitännäisjäsenenä.

Or. en

Tarkistus 2063
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jotta helpotettaisiin siirtymistä asetuksessa 
(EY) N:o 1698/2004 säädetystä 
järjestelmästä tässä asetuksessa säädettyyn 
järjestelmään, komissiolle siirretään valta 
antaa 90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat edellytyksiä, 
joiden mukaisesti komission asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 nojalla hyväksymä 
tuki voidaan liittää osaksi tässä asetuksessa 
säädettyä tukea, myös teknisen avun ja 
jälkiarviointien osalta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)


