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Tarkistus 1884
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hehtaarikohtainen tuki lasketaan jakamalla 
35 artiklan soveltamisesta johtuva määrä 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
ilmoitettujen, sellaisilla alueilla sijaitsevien 
tukikelpoisten hehtaarien lukumäärällä, 
joille jäsenvaltio on päättänyt myöntää 
tukea tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hehtaarikohtainen tuki lasketaan jakamalla 
35 artiklan soveltamisesta johtuva määrä 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
ilmoitettujen, sellaisilla alueilla sijaitsevien 
tukikelpoisten hehtaarien lukumäärällä, 
joille jäsenvaltio myöntää tukea tämän 
artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tästä toimenpiteestä olisi tehtävä pakollinen, jotta voidaan edistää luonnonolosuhteista 
johtuvista rajoitteista vapaiden ja näistä rajoitteista kärsivien alueiden välistä lähentymistä, 
luoda tervettä kilpailua maatalousalueiden välillä sekä varmistaa tasapainoinen aluekehitys.

Tarkistus 1885
Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hehtaarikohtainen tuki lasketaan jakamalla 
35 artiklan soveltamisesta johtuva määrä 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
ilmoitettujen, sellaisilla alueilla 
sijaitsevien tukikelpoisten hehtaarien 
lukumäärällä, joille jäsenvaltio on 
päättänyt myöntää tukea tämän artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hehtaarikohtainen tuki lasketaan jakamalla 
35 artiklan soveltamisesta johtuva määrä 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
ilmoitettujen sellaisten tukikelpoisten 
hehtaarien lukumäärällä, joille jäsenvaltio 
on päättänyt myöntää tukea tämän artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 1886
Michel Dantin

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi mukauttaa hehtaaritukea 
objektiivisten ja syrjimättömien kriteerien 
perusteella.

Or. fr

Tarkistus 1887
Michel Dantin

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan määrittää tilakohtaisen 
hehtaarien enimmäismäärän, joka 
otetaan huomioon tukia maksettaessa.

Or. fr

Tarkistus 1888
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi soveltaa tässä luvussa 
tarkoitettua tukea alueellisella tasolla tässä 
kohdassa säädetyin edellytyksin.

Jäsenvaltio soveltaa tässä luvussa 
tarkoitettua tukea kansallisella tasolla.

Or. de
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Tarkistus 1889
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi soveltaa tässä luvussa 
tarkoitettua tukea alueellisella tasolla tässä 
kohdassa säädetyin edellytyksin.

Jäsenvaltio soveltaa tässä luvussa 
tarkoitettua tukea alueellisella tasolla tässä 
kohdassa säädetyin edellytyksin.

Or. fr

Perustelu

Tästä toimenpiteestä olisi tehtävä pakollinen, jotta voidaan edistää luonnonolosuhteista 
johtuvista rajoitteista vapaiden ja näistä rajoitteista kärsivien alueiden välistä lähentymistä, 
luoda tervettä kilpailua maatalousalueiden välillä sekä varmistaa tasapainoinen aluekehitys.

Tarkistus 1890
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi soveltaa tässä luvussa 
tarkoitettua tukea alueellisella tasolla tässä 
kohdassa säädetyin edellytyksin.

Jäsenvaltio voi 20 artiklaa sovellettaessa
soveltaa tässä luvussa tarkoitettua tukea 
alueellisella tasolla tässä kohdassa 
säädetyin edellytyksin.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella mahdollistetaan 20 artiklassa tarkoitettu alueellinen soveltaminen.

Tarkistus 1891
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä tapauksessa jäsenvaltioiden on 
määriteltävä alueet luonnonolosuhteista 
johtuvien rajoitteiden ja maatalouden 
harjoittamisolosuhteiden kaltaisten 
puolueettomien ja syrjimättömien 
perusteiden mukaisesti ja esitettävä 
todisteet siitä, että tuki täydentää 
asetuksen (EU) N:o [RDR] 33 artiklan 
nojalla maksettavia tukia.

Or. pt

Tarkistus 1892
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä 
alueet puolueettomin ja syrjimättömin 
perustein, jollaisia ovat muun muassa 
alueiden luonnonolosuhteista johtuvien 
rajoitteiden ominaispiirteet ja 
maatalouden harjoittamisolosuhteet.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1893
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 

Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
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jollaisia ovat muun muassa alueiden 
luonnonolosuhteista johtuvien rajoitteiden 
ominaispiirteet ja maatalouden 
harjoittamisolosuhteet.

jollaisia ovat muun muassa alueiden 
luonnonolosuhteista, väestörakenteesta ja 
sosioekonomisista syistä johtuvien 
rajoitteiden ominaispiirteet sekä 
maatalouden harjoittamisolosuhteet.

Or. fr

Tarkistus 1894
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on jaettava 35 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu kansallinen 
enimmäismäärä alueiden kesken 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1895
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alueellinen tuki lasketaan jakamalla 
kolmannen alakohdan mukaisesti laskettu 
alueellinen enimmäismäärä 26 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ilmoitettujen, 
sellaisilla alueilla sijaitsevien 
tukikelpoisten hehtaarien lukumäärällä, 
joille jäsenvaltio on päättänyt myöntää 
tukea tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 1896
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alueellinen tuki lasketaan jakamalla 
kolmannen alakohdan mukaisesti laskettu 
alueellinen enimmäismäärä 26 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ilmoitettujen, 
sellaisilla alueilla sijaitsevien 
tukikelpoisten hehtaarien lukumäärällä, 
joille jäsenvaltio on päättänyt myöntää 
tukea tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Alueellinen tuki lasketaan jakamalla 
kolmannen alakohdan mukaisesti laskettu 
alueellinen enimmäismäärä 26 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ilmoitettujen, 
sellaisilla alueilla sijaitsevien 
tukikelpoisten hehtaarien lukumäärällä, 
joille jäsenvaltio myöntää tukea tämän 
artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tästä toimenpiteestä olisi tehtävä pakollinen, jotta voidaan edistää luonnonolosuhteista 
johtuvista rajoitteista vapaiden ja näistä rajoitteista kärsivien alueiden välistä lähentymistä, 
luoda tervettä kilpailua maatalousalueiden välillä sekä varmistaa tasapainoinen aluekehitys.

Tarkistus 1897
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
34 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

34 a artikla
Johdonmukaisuus

Jäsenvaltioiden on varmistettava näiden 
toimenpiteiden ja toiseen pilariin liittyvien 
toimenpiteiden välinen johdonmukaisuus 
sellaisten toimenpiteiden osalta, joiden 
tarkoituksena on lieventää 
luonnonolosuhteista johtuvista rajoitteista 
kärsivien alueiden välisiä eroja.

Or. pt
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Tarkistus 1898
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

35 artikla Poistetaan.
Rahoitusta koskevat säännökset

1. Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 
2013 asti päättää käyttää 34 artiklassa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen enintään 
5 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään samassa alakohdassa 
tarkoitettuna päivämääränä.
Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2016 
asti tarkistaa päätöstään, siten että 
tarkistettu päätös tulee voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2017.
2. Komissio vahvistaa vuosittain 
täytäntöönpanosäädöksillä tukea 
vastaavan enimmäismäärän sen 
prosenttiosuuden mukaan, jonka 
jäsenvaltio aikoo käyttää kansallisesta 
enimmäismäärästä 1 kohdan mukaisesti. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. de

Tarkistus 1899
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
35 artikla
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Komission teksti Tarkistus

35 artikla Poistetaan.
Rahoitusta koskevat säännökset

1. Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 
2013 asti päättää käyttää 34 artiklassa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen enintään 
5 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään samassa alakohdassa 
tarkoitettuna päivämääränä.
Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2016 
asti tarkistaa päätöstään, siten että 
tarkistettu päätös tulee voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2017.
2. Komissio vahvistaa vuosittain 
täytäntöönpanosäädöksillä tukea 
vastaavan enimmäismäärän sen 
prosenttiosuuden mukaan, jonka 
jäsenvaltio aikoo käyttää kansallisesta 
enimmäismäärästä 1 kohdan mukaisesti. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tukien alueille, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, pitäisi kuulua ainoastaan 
pilariin

Tarkistus 1900
Herbert Dorfmann

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

Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2013 
asti päättää käyttää 34 artiklassa tarkoitetun 
tuen rahoittamiseen enintään 5 prosenttia 
liitteessä II esitetystä kansallisesta 
enimmäismäärästä.

Jäsenvaltio – tai alue, jos sovelletaan 
20 artiklaa – voi 1 päivään elokuuta 2013 
asti päättää käyttää 34 artiklassa tarkoitetun 
tuen rahoittamiseen enintään 5 prosenttia 
liitteessä II esitetystä kansallisesta 
enimmäismäärästä.

Or. de

Tarkistus 1901
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2013 
asti päättää käyttää 34 artiklassa tarkoitetun 
tuen rahoittamiseen enintään 5 prosenttia
liitteessä II esitetystä kansallisesta 
enimmäismäärästä.

Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2013 
asti päättää käyttää 34 artiklassa tarkoitetun 
tuen rahoittamiseen enintään 10 prosenttia
liitteessä II esitetystä kansallisesta 
enimmäismäärästä.

Or. fr

Perustelu

Epäsuotuisten alueiden tuki kaudella 2007–2013 on 12,6 miljardia euroa. Ehdotetun 
kokonaisbudjetin kaksinkertaistaminen niin, että se on 10 prosenttia kansallisesta 
määrärahasta, toisin sanoen 31,7 miljardia euroa, tasapainottaisi merkittävästi rahoitusta 
epäsuotuisten alueiden tai luonnonolosuhteista johtuvista rajoitteista kärsivien alueiden 
hyväksi.

Tarkistus 1902
Rareş-Lucian Niculescu

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

Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2013 
asti päättää käyttää 34 artiklassa tarkoitetun 
tuen rahoittamiseen enintään 5 prosenttia
liitteessä II esitetystä kansallisesta 
enimmäismäärästä.

Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2013 
asti päättää käyttää 34 artiklassa tarkoitetun 
tuen rahoittamiseen enintään 10 prosenttia
liitteessä II esitetystä kansallisesta 
enimmäismäärästä.

Or. ro

Tarkistus 1903
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa vuosittain 
täytäntöönpanosäädöksillä tukea vastaavan 
enimmäismäärän sen prosenttiosuuden 
mukaan, jonka jäsenvaltio aikoo käyttää 
kansallisesta enimmäismäärästä 1 kohdan 
mukaisesti. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi vahvistaa 
vuosittain tukea vastaavan 
enimmäismäärän sen prosenttiosuuden 
mukaan, jonka jäsenvaltio aikoo käyttää 
kansallisesta enimmäismäärästä 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tuen enimmäismäärän vahvistaminen alueille, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia
rajoitteita, ei ole puhtaasti tekninen päätös.

Tarkistus 1904
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
III osasto – 4 luku – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Tuki nuorille viljelijöille Tuki nuorille viljelijöille ja uusille 
tulokkaille

Or. en

Tarkistus 1905
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
III osasto – 4 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki nuorille viljelijöille Tuki nuorille viljelijöille ja uusille 
tulokkaille

Or. en

Tarkistus 1906
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
III osasto – 4 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki nuorille viljelijöille Tuki nuorille viljelijöille ja uusille 
viljelijöille

Or. fr

Tarkistus 1907
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
III osasto – 4 luku – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Tuki nuorille viljelijöille Tuki nuorille viljelijöille ja uusille 
viljelijöille

Or. fr

Tarkistus 1908
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 3 – 4 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki nuorille viljelijöille Tuki nuorille viljelijöille ja maataloudessa 
toimiville naisille

Or. it

Perustelu

On perusteltua suojella ja kannustaa maataloudessa toimivia naisia, etenkin sellaisilla 
maaseutualueilla, joilla naiset huolehtivat tilan lisäksi myös perheestään. Naisille olisi iästä 
riippumatta tarjottava taloudellista tukea.

Tarkistus 1909
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
III osasto – 4 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki nuorille viljelijöille Tuki nuorille viljelijöille ja yhdenvertaiset 
oikeudet maaseudun naisten tekemälle 
työlle

Or. es
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Tarkistus 1910
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
III osasto – 4 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki nuorille viljelijöille Tuki uusille viljelijöille

Or. fr

Tarkistus 1911
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltio tai alue voi myöntää tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä. Vaihtoehtoisesti 
jäsenvaltio tai alue voi päättää laajentaa 
tämän järjestelmän koskemaan kaikkia 
viljelijöitä, jotka aloittivat 
maataloustoimintansa tuen myöntämistä 
edeltäneiden viiden vuoden aikana. 

Or. en

Tarkistus 1912
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä vuotuista
tukea nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus 
tukeen 1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää vuotuista 
tukea nuorelle viljelijälle. Tämän tuen 
myöntäminen on pakollista jäsenvaltioille, 
jotka eivät toteuta nuorille viljelijöille 



PE494.491v01-00 16/176 AM\909525FI.doc

FI

tarkoitettuja tukitoimenpiteitä asetuksen 
(EU) N:o [RDR] puitteissa. 

Or. fr

Tarkistus 1913
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea nuorelle 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.
Vaihtoehtoisesti jäsenvaltio voi päättää 
laajentaa tämän järjestelmän koskemaan 
kaikkia viljelijöitä, jotka aloittivat 
maataloustoimintansa edellisten viiden 
vuoden aikana. 

Or. en

Tarkistus 1914
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltio tai alue voi myöntää tukea 
nuorelle viljelijälle tai uudelle tulokkaalle, 
jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava tarjota tukea myös alan uusille tulokkaille eikä ainoastaan 
nuorille viljelijöille. Vanhemmilla uusilla tulokkailla on usein merkittävää kokemusta 
maatalouden ulkopuolelta, ja heidän kiinnostustaan tulla alalle pitäisi tukea nuorille 
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viljelijöille annettavan tuen lisäksi.

Tarkistus 1915
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltio tai alue voi myöntää tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 1916
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea nuorelle 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.

Or. de

Tarkistus 1917
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea nuorelle 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
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1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

tarkoitetussa tilatukijärjestelmässä.

Or. en

Perustelu

Nuorten viljelijöiden järjestelmän on oltava jäsenvaltioille vapaaehtoinen.

Tarkistus 1918
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea nuorelle 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.

Or. en

Perustelu

Toisen pilarin nuoria viljelijöitä koskevat toimenpiteet ovat tehokkaampi tapa tukea ja 
rohkaista uusia tulokkaita, joten ensimmäisen pilarin toimenpiteiden täytäntöönpanon on 
oltava jäsenvaltioille vapaaehtoista.

Tarkistus 1919
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea nuorelle 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.

Or. en
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Perustelu

Nuorten viljelijöiden järjestelmän on oltava jäsenvaltioille vapaaehtoinen.

Tarkistus 1920
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea nuorelle 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 1921
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea nuorelle 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 1922
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea nuorelle 
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nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.

Or. en

Perustelu

Säännöksen pitäisi olla jäsenvaltioille vapaaehtoinen, koska nuorten viljelijöiden toiminnan 
käynnistämistä voidaan tukea erilaisilla toimenpiteillä.

Tarkistus 1923
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltio voi myöntää tukea nuorelle 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 1924
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltion, joka ei sovella asetuksen 
(EU) N:o [   ] [RDR] 8 artiklan mukaista 
nuorille viljelijöille tarkoitettua 
alakohtaista aliohjelmaa, jossa 
enimmäistukiprosentteja korotetaan 
asetuksen (EU) N:o [   ] [RDR] liitteen I 
mukaisesti, on myönnettävä tukea nuorelle 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.
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Or. en

Tarkistus 1925
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltion, joka ei sovella asetuksen 
(EU) N:o [   ] [RDR] 8 artiklan mukaista 
nuorille viljelijöille tarkoitettua 
alakohtaista aliohjelmaa, jossa 
enimmäistukiprosentteja korotetaan 
asetuksen (EU) N:o [   ] [RDR] liitteen I 
mukaisesti, on myönnettävä tukea nuorelle 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 1926
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltion, joka ei sovella asetuksen 
(EU) N:o [   ] [RDR] 8 artiklan mukaista 
nuorille viljelijöille tarkoitettua 
alakohtaista aliohjelmaa, jossa 
enimmäistukiprosentteja korotetaan 
asetuksen (EU) N:o [   ] [RDR] liitteen I 
mukaisesti, on myönnettävä tukea nuorelle 
viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.

Or. en
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Tarkistus 1927
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä vuotuista 
tukea nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus 
tukeen 1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltion on myönnettävä vuotuista 
tukea uudelle viljelijälle, jolla on oikeus 
tukeen 1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

Or. fr

Tarkistus 1928
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle ja uudelle tulokkaalle, 
jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 1929
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle ja uudelle tulokkaalle, 
jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.
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Or. en

Tarkistus 1930
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä vuotuista 
tukea nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus 
tukeen 1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltion on myönnettävä vuotuista 
tukea nuorelle viljelijälle ja uudelle 
viljelijälle, joilla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

Or. fr

Tarkistus 1931
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle ja uudelle viljelijälle, 
jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.

Or. pt

Tarkistus 1932
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä vuotuista 1. Jäsenvaltion on myönnettävä vuotuista
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tukea nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus 
tukeen 1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

tukea nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus 
tukeen 1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, niin, että kaikki 
jäsenvaltiot tukisivat 
sukupolvenvaihdoksia ja helpottaisivat 
uusien tulokkaiden pääsyä maatalousalan 
ammatteihin.

Or. fr

Tarkistus 1933
Liam Aylward, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä ja joka täyttää 
jäsenvaltion määrittämät puolueettomat 
perusteet.

Or. en

Tarkistus 1934
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä. Jäsenvaltion on 
tutkittava samalla tavoin sellaisen tähän 
järjestelmään liittyvän tuen käyttöönottoa,
jolla edistetään maaseudun naisten 
harjoittaman taloudellisen toiminnan 
tunnustamista työksi sekä sosiaaliselta 
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että työlainsäädännön kannalta 
katsomalla heidän toimivan tiloilla 
aktiivisina työntekijöinä niin, että heistä 
voi tällaisissa tapauksissa tulla tilojen 
yhteisomistajia;

Or. es

Tarkistus 1935
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle ja maatalouden ja 
maaseutualueen talouden parissa 
toimiville naisille, joilla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

Or. it

Perustelu

Erityisesti maaseutualueilla naisten on huolehdittava tilan lisäksi myös perheestään.

Tarkistus 1936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea 
nuorelle viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltion on myönnettävä tukea vasta 
tilan perustaneelle nuorelle viljelijälle, 
jolla on oikeus tukeen 1 luvussa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä.
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Or. es

Perustelu

Pyritään yhdenmukaisuuteen maaseudun kehittämisasetuksen yhteydessä nuorille viljelijöille 
ehdotetun tuen kanssa.

Tarkistus 1937
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Euroopan komissio, jäsenvaltiot ja 
alueet käynnistävät tilastointiin liittyviä 
aloitteita arvioidakseen, kuinka paljon 
maaseudulla on tähän asetukseen 
sisältyvän määritelmän mukaisia työksi 
tunnustamatonta taloudellista toimintaa 
harjoittavia naisia; tilastoissa on 
ilmoitettava näiden naisten lukumäärä, 
asema tilalla, arvio heidän tekemänsä 
työn osuudesta tilojen tuloissa ja arvio 
tuista, joita olisi laadittava naisten 
tekemän työn laillistamiseksi ja 
tunnustamiseksi taloudelliselta ja 
sosiaaliselta kannalta. Tähän ryhmään 
kuuluvilla tuilla olisi keskityttävä 
auttamaan tällaisessa tilanteessa olevia 
naisia pääsemään tilan työntekijän tai 
yhteisomistajan asemaan.
Tilastoinnin tulosten on oltava saatavilla 
31 päivänä heinäkuuta 2016. Vuoden 
kuluessa kyseisestä päivästä komissio 
antaa tämän asetuksen uudistamista 
koskevan ehdotuksen, jotta tämä tilastotyö 
voidaan ottaa huomioon ja jotta voidaan 
määrittää siirtymäaika, jonka kuluessa 
laillistamisen on tapahduttava, ja jotta 
voidaan laatia rahoitusta koskevat 
säännökset kyseisten tukien 
rahoittamiseksi. Tavoitteena oleva 
maaseudulla työskentelevien naisten 
täysimääräisen yhdenvertaisuuden 
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toteutuminen on pyrittävä saavuttamaan 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020.

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan menetelmää ja asetetaan määräaikoja, jotta aiottu työn laillistaminen olisi 
mahdollista.

Tarkistus 1938
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä luvussa ’nuorella viljelijällä’ 
tarkoitetaan

2. Tässä luvussa ’nuorella viljelijällä’ ja 
’uudella tulokkaalla’ tarkoitetaan

Or. en

Tarkistus 1939
James Nicholson, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä luvussa ’nuorella viljelijällä’ 
tarkoitetaan

2. Tässä luvussa ’uudella tulokkaalla’ 
tarkoitetaan

Or. en

Tarkistus 1940
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

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

2. Tässä luvussa ’nuorella viljelijällä’ 
tarkoitetaan

2. Tässä luvussa ’nuorella viljelijällä ja 
uudella viljelijällä’ tarkoitetaan

Or. fr

Tarkistus 1941
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä luvussa ’nuorella viljelijällä’ 
tarkoitetaan

2. Tässä luvussa ’uudella viljelijällä’ 
tarkoitetaan

Or. fr

Tarkistus 1942
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä luvussa ’nuorella viljelijällä’ 
tarkoitetaan

2. Tässä luvussa ’vasta tilan perustaneella
nuorella viljelijällä’ tarkoitetaan

Or. es

Perustelu

Pyritään yhdenmukaisuuteen maaseudun kehittämisasetuksen yhteydessä nuorille viljelijöille 
ehdotetun tuen kanssa.

Tarkistus 1943
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer
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Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä luvussa ’nuorella viljelijällä’
tarkoitetaan

2. Tässä luvussa tarkoitetaan

Or. pt

Tarkistus 1944
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luonnollista henkilöä, joka on 
perustamassa ensimmäistä tilaansa 
maatalousyrittäjänä tai on perustanut 
sellaisen asetuksen (EU) N:o [HZR] 
73 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä jätettyä 
ensimmäistä hakemusta edeltävien viiden 
vuoden aikana; ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1945
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luonnollista henkilöä, joka on 
perustamassa ensimmäistä tilaansa 
maatalousyrittäjänä tai on perustanut 
sellaisen asetuksen (EU) N:o [HZR] 
73 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä jätettyä 
ensimmäistä hakemusta edeltävien viiden 

Poistetaan.
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vuoden aikana; ja

Or. en

Tarkistus 1946
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luonnollista henkilöä, joka on 
perustamassa ensimmäistä tilaansa 
maatalousyrittäjänä tai on perustanut 
sellaisen asetuksen (EU) N:o [HZR] 
73 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä jätettyä 
ensimmäistä hakemusta edeltävien viiden 
vuoden aikana; ja

a) 'nuorella viljelijällä' luonnollista 
henkilöä, joka on perustamassa 
ensimmäistä tilaansa maatalousyrittäjänä 
tai on perustanut sellaisen asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 73 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä 
jätettyä ensimmäistä hakemusta edeltävien 
viiden vuoden aikana;

Or. pt

Tarkistus 1947
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luonnollista henkilöä, joka on 
perustamassa ensimmäistä tilaansa 
maatalousyrittäjänä tai on perustanut 
sellaisen asetuksen (EU) N:o [HZR] 
73 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä jätettyä 
ensimmäistä hakemusta edeltävien viiden 
vuoden aikana; ja

a) luonnollista henkilöä, joka on 
perustamassa ensimmäistä tilaansa tai on
perustanut sellaisen asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 73 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä 
jätettyä ensimmäistä hakemusta edeltävien 
viiden vuoden aikana; ja

Or. en
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Perustelu

Nuorille viljelijöille maksettavaa tukea ei pitäisi rajoittaa pelkästään maatalousyrittäjiin. 
Nuoria viljelijöitä, jotka ovat liittyneet olemassa olevaan liiketoimintaan, ei pitäisi sulkea 
tämän tuen ulkopuolelle, etenkin kun tämä voi olla tärkein ja perinteinen tapa, jolla nuoret 
viljelijät tulevat maatalousalalle. Lisäksi monissa tapauksissa ei erityisesti tehdä eroa 
olemassa olevaan liiketoimintaan liittymisen ja maatalousyrittäjäksi ryhtymisen välillä.

Tarkistus 1948
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luonnollista henkilöä, joka on 
perustamassa ensimmäistä tilaansa 
maatalousyrittäjänä tai on perustanut 
sellaisen asetuksen (EU) N:o [HZR] 
73 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä jätettyä 
ensimmäistä hakemusta edeltävien viiden 
vuoden aikana; ja

a) luonnollista henkilöä, joka on 
perustamassa ensimmäistä tilaansa 
yksittäisenä maatalousyrittäjänä tai on 
perustanut sellaisen asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 73 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa perustukijärjestelmässä 
jätettyä ensimmäistä hakemusta edeltävien 
viiden vuoden aikana; ja

Or. en

Perustelu

Tämä selkeyttää määritelmää, jonka pitäisi kattaa ne, jotka ryhtyvät yksittäisiksi 
maatalousyrittäjiksi ensimmäistä kertaa.

Tarkistus 1949
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) joka on a alakohdassa tarkoitetun 
hakemuksen jättämishetkellä alle 40-
vuotias.

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 1950
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) joka on a alakohdassa tarkoitetun 
hakemuksen jättämishetkellä alle 40-
vuotias.

b) tässä luvussa ’nuorella viljelijällä’ 
tarkoitetaan henkilöä, joka on 
a alakohdassa tarkoitetun hakemuksen 
jättämishetkellä alle 40-vuotias.

Or. en

Tarkistus 1951
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) joka on a alakohdassa tarkoitetun 
hakemuksen jättämishetkellä alle 40-
vuotias.

b) joka on a alakohdassa tarkoitetun 
hakemuksen jättämishetkellä 40-vuotias tai 
nuorempi.

Or. en

Perustelu

Tukikelpoisten henkilöiden ikä olisi myös mukautettava nykyisiin järjestelmiin ottamalla 
mukaan 40-vuotiaat.

Tarkistus 1952
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

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

b) joka on a alakohdassa tarkoitetun 
hakemuksen jättämishetkellä alle 40-
vuotias.

b) ainoastaan ’nuoren viljelijän’ 
kohdalla, joka on a alakohdassa tarkoitetun 
hakemuksen jättämishetkellä alle 40-
vuotias.

Or. en

Tarkistus 1953
Åsa Westlund, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) joka on a alakohdassa tarkoitetun 
hakemuksen jättämishetkellä alle 40-
vuotias.

b) joka on a alakohdassa tarkoitetun 
perustukijärjestelmässä jätetyn
hakemuksen jättämisvuonna korkeintaan
40-vuotias.

Or. en

Tarkistus 1954
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) joka on a alakohdassa tarkoitetun 
hakemuksen jättämishetkellä alle 40-
vuotias.

b) joka on a alakohdassa tarkoitetun tilan 
perustamishetkellä alle 40-vuotias. 
Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ylimääräisiä 
objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita. 

Or. fr

Tarkistus 1955
Béla Glattfelder
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Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) joka on a alakohdassa tarkoitetun 
hakemuksen jättämishetkellä alle 40-
vuotias.

b) joka on alle 40-vuotias.

Or. en

Tarkistus 1956
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) joka on a alakohdassa tarkoitetun 
hakemuksen jättämishetkellä alle 40-
vuotias.

b) 'nuorella viljelijällä' viljelijää, joka on 
alle 40-vuotias.

Or. pt

Tarkistus 1957
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komission teksti Tarkistus

b a) luonnollista henkilöä, jonka yksi tai 
useampi liikekumppani täyttää 
a alakohdassa määritellyt kriteerit.

Or. fr

Tarkistus 1958
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
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Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

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

Komission teksti Tarkistus

b a) voidakseen saada ensimmäisen 
pilarin nuoren viljelijän tukea nuoren 
viljelijän on täytettävä jäsenvaltioiden 
vahvistamat puolueettomat ja 
syrjimättömät perusteet asetuksen (EU) 
N:o [   ] [RDR] 2 artiklan 1 alakohdan 
u alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1959
Mariya Gabriel

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

Komission teksti Tarkistus

b a) joka täyttää jäsenvaltioiden toisessa 
pilarissa vahvistamat nuoria viljelijöitä 
koskevat perusteet;

Or. en

Tarkistus 1960
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat määrittää tiettyjä 
puolueettomia ja syrjimättömiä 
lisäperusteita, jotka nuorten viljelijöiden 
ja/tai uusien tulokkaiden on täytettävä 
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erityisesti asianmukaisten taitojen, 
kokemuksen ja/tai koulutusvaatimusten 
osalta.

Or. en

Tarkistus 1961
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tässä asetuksessa tarkoitetaan 
maaseudulla työksi tunnustamatonta 
taloudellista toimintaa harjoittavalla 
naisella maatilan omistajan ja/tai 
asukkaan puolisoa tai elinkumppania, 
joka tekee samoja maatalouteen 
välittömästi liittyviä töitä yli puolet 
työpäivästä, joka ei ole tilan 
yhteisomistajia, jolla ei ole 
sopimussuhdetta tilaan ja/tai joka ei ole 
ilmoittautunut työttömäksi eikä näin ollen 
ole mukana työttömyystilastoissa.

Or. es

Perustelu

On ehdotettava maaseudulla työksi tunnustamatonta taloudellista toimintaa harjoittavien 
naisten määritelmää.

Tarkistus 1962
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
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tämän luvun mukaista tukea ei makseta 
henkilöille, joiden on vahvistettu tämän 
komission asetusehdotuksen 
julkaisupäivästä keinotekoisesti luoneen 
edellytykset 1 kohdassa tarkoitetun tuen 
saamiselle.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä tukea osoitetaan ainoastaan todellisille nuorille 
viljelijöille ja uusille tulokkaille, ei henkilöille, joiden todetaan keinotekoisesti luoneen 
edellytykset tuen saamiselle.

Tarkistus 1963
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
tukea myönnetään vuosittain, kun viljelijä 
on aktivoinut tukioikeudet, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta rahoituskurin, 
asteittaisten alennusten ja tukikattojen, 
7 artiklassa tarkoitettujen lineaaristen 
vähennysten ja asetuksen (EU) N:o [HZR] 
65 artiklan mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja poissulkemisten 
soveltamista.

3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
tukea myönnetään, kun viljelijä on 
aktivoinut tukioikeudet, vuosittain siten, 
että ensimmäisenä vuonna maksetaan 
50 prosenttia koko myönnetystä summasta 
ja loput 50 prosenttia seuraavien vuosien 
aikana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
rahoituskurin, asteittaisten alennusten ja 
tukikattojen, 7 artiklassa tarkoitettujen 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan mukaisesti 
määrättyjen vähennysten ja 
poissulkemisten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Nuoret viljelijät ja uudet tulokkaat tarvitsevat erityisesti apua toiminnan käynnistämisessä 
esimerkiksi lainan/luoton saamiseksi. Siksi perustamistuki pitäisi jakaa siten, että he saavat 
sitä enemmän alussa.
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Tarkistus 1964
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
tukea myönnetään vuosittain, kun viljelijä 
on aktivoinut tukioikeudet, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta rahoituskurin, 
asteittaisten alennusten ja tukikattojen, 
7 artiklassa tarkoitettujen lineaaristen 
vähennysten ja asetuksen (EU) N:o [HZR] 
65 artiklan mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja poissulkemisten 
soveltamista.

3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
tukea myönnetään vuosittain, kun viljelijä 
on aktivoinut tukioikeudet, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta rahoituskurin, 
7 artiklassa tarkoitettujen lineaaristen 
vähennysten ja asetuksen (EU) N:o [   ] 
[HZR] 65 artiklan mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja poissulkemisten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1965
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot vahvistavat rajan, joka voi 
olla enintään 50 hehtaaria.

Or. en

Tarkistus 1966
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltion on laskettava 1 kohdassa 
tarkoitetun tuen määrä vuosittain 
kertomalla luku, joka vastaa 25:tä 
prosenttia viljelijällä olevien 
tukioikeuksien keskiarvosta, viljelijän 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
aktivoimien tukioikeuksien lukumäärällä.

Poistetaan.

Jäsenvaltion on ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan noudatettava seuraavia 
huomioon otettavien aktivoitujen 
tukioikeuksien ylärajoja:
a) niissä jäsenvaltioissa, joissa liitteessä 
VI esitetty maatilojen keskimääräinen 
koko on enintään 25 hehtaaria, yläraja on 
25;
b) niissä jäsenvaltioissa, joissa liitteessä 
VI esitetty maatilojen keskimääräinen 
koko on suurempi kuin 25 hehtaaria, 
yläraja on 25:stä enintään mainittuun 
keskimääräiseen kokoon.

Or. en

Tarkistus 1967
Liam Aylward, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on laskettava 1 kohdassa 
tarkoitetun tuen määrä vuosittain 
kertomalla luku, joka vastaa 25:tä 
prosenttia viljelijällä olevien 
tukioikeuksien keskiarvosta, viljelijän 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
aktivoimien tukioikeuksien lukumäärällä.

1 kohdassa tarkoitetun tuen määrän on 
oltava täsmälleen se määrä, joka 
vaaditaan, jotta tuki on yhtä suuri kuin 
jäsenvaltion tai alueen perustukeen 
perustuva keskiarvo hehtaaria kohti plus 
25 prosenttia. Mikäli perustuki hehtaaria 
kohti on jo suurempi kuin keskiarvo plus 
25 prosenttia, lisätukea ei makseta.
Jäsenvaltiot vahvistavat rajan, joka voi 
olla enintään 50 hehtaaria.
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Or. en

Perustelu

The proposal in the Commission draft to add 25% to all qualifying young farmer payments 
makes sense only in the event that a uniform flat rate is achieved at a national level.In 
practice this means that some young farmers inherit significantly higher than average 
payments and there is no particular justification in cutting payments to other farmers in order 
to increase the payments in these cases.Instead, the best use of scarce resources is to target 
additional payments to ensure that young farmers with low payments get an immediate and 
substantial boost in their payments. This is a more equitable approach as it gives equal 
payments to all young farmers below the targeted rate.

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

Tarkistus 1968
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on laskettava 1 kohdassa 
tarkoitetun tuen määrä vuosittain 
kertomalla luku, joka vastaa 25:tä 
prosenttia viljelijällä olevien 
tukioikeuksien keskiarvosta, viljelijän 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
aktivoimien tukioikeuksien lukumäärällä.

1 kohdassa tarkoitetun tuen määrän on 
oltava täsmälleen se määrä, joka 
vaaditaan, jotta tuki on yhtä suuri kuin 
jäsenvaltion tai alueen perustukeen 
perustuva keskiarvo hehtaaria kohti plus 
25 prosenttia. Mikäli perustuki hehtaaria 
kohti on jo suurempi kuin keskiarvo plus 
25 prosenttia, lisätukea ei makseta.
Jäsenvaltiot vahvistavat rajan, joka voi 
olla enintään 50 hehtaaria.

Or. en

Tarkistus 1969
George Lyon, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on laskettava 1 kohdassa 
tarkoitetun tuen määrä vuosittain 
kertomalla luku, joka vastaa 25:tä 
prosenttia viljelijällä olevien
tukioikeuksien keskiarvosta, viljelijän 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
aktivoimien tukioikeuksien lukumäärällä.

Jäsenvaltion on laskettava 1 kohdassa 
tarkoitetun tuen määrä vuosittain 
kertomalla luku, joka vastaa 25:tä 
prosenttia kyseisen jäsenvaltion tai alueen
tukioikeuksien keskiarvosta, viljelijän 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
aktivoimien tukioikeuksien lukumäärällä.

Or. en

Perustelu

Näin yksinkertaistetaan tämän tuen laskentamenetelmää.

Tarkistus 1970
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on laskettava 1 kohdassa 
tarkoitetun tuen määrä vuosittain 
kertomalla luku, joka vastaa 25:tä 
prosenttia viljelijällä olevien
tukioikeuksien keskiarvosta, viljelijän 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
aktivoimien tukioikeuksien lukumäärällä.

Jäsenvaltion on laskettava 1 kohdassa 
tarkoitetun tuen määrä vuosittain 
kertomalla luku, joka vastaa 25:tä 
prosenttia kyseisen jäsenvaltion tai alueen
tukioikeuksien keskiarvosta, viljelijän 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
aktivoimien tukioikeuksien lukumäärällä.

Or. en

Perustelu

Jotta järjestelmä olisi tehokas, laskelman pitäisi perustua kansalliseen tai alueelliseen 
keskiarvoon. Yksilöllinen arvo aiheuttaisi tarpeetonta hallintotyötä ja vahvistaisi viljelijöiden 
välisiä eroja.

Tarkistus 1971
Herbert Dorfmann
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Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on laskettava 1 kohdassa 
tarkoitetun tuen määrä vuosittain 
kertomalla luku, joka vastaa 25:tä 
prosenttia viljelijällä olevien
tukioikeuksien keskiarvosta, viljelijän 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
aktivoimien tukioikeuksien lukumäärällä.

Jäsenvaltion on laskettava 1 kohdassa 
tarkoitetun tuen määrä vuosittain 
kertomalla luku, joka vastaa 25:tä 
prosenttia kansallisten tukioikeuksien 
keskiarvosta, viljelijän 26 artiklan 
1 kohdan mukaisesti aktivoimien 
tukioikeuksien lukumäärällä.

Or. de

Tarkistus 1972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on laskettava 1 kohdassa 
tarkoitetun tuen määrä vuosittain 
kertomalla luku, joka vastaa 25:tä 
prosenttia viljelijällä olevien 
tukioikeuksien keskiarvosta, viljelijän 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
aktivoimien tukioikeuksien lukumäärällä.

Jäsenvaltion on laskettava 1 kohdassa 
tarkoitetun tuen määrä vuosittain

– joko kertomalla luku, joka vastaa 25:tä 
prosenttia viljelijällä olevien 
tukioikeuksien keskiarvosta, viljelijän 
26 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
aktivoimien tukioikeuksien lukumäärällä;

– tai pidättämällä kiinteän luvallisen 
kertaluontoisen pinta-alamaksun, jonka 
kukin jäsenvaltio määrittelee kansallisesti 
tai alueellisesti.
– tai vain yksinkertaisesti kunkin 
jäsenvaltion kansallisesti tai alueellisesti 
määrittelemän tilakohtaisen ja 
kertaluontoisen maksun perusteella.
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Or. fr

Tarkistus 1973
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan noudatettava seuraavia 
huomioon otettavien aktivoitujen 
tukioikeuksien ylärajoja:

Poistetaan.

a) niissä jäsenvaltioissa, joissa liitteessä 
VI esitetty maatilojen keskimääräinen 
koko on enintään 25 hehtaaria, yläraja on 
25;
b) niissä jäsenvaltioissa, joissa liitteessä 
VI esitetty maatilojen keskimääräinen 
koko on suurempi kuin 25 hehtaaria, 
yläraja on 25:stä enintään mainittuun 
keskimääräiseen kokoon.

Or. en

Tarkistus 1974
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan noudatettava seuraavia 
huomioon otettavien aktivoitujen 
tukioikeuksien ylärajoja:

Poistetaan.

a) niissä jäsenvaltioissa, joissa liitteessä 
VI esitetty maatilojen keskimääräinen 
koko on enintään 25 hehtaaria, yläraja on 
25;
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b) niissä jäsenvaltioissa, joissa liitteessä 
VI esitetty maatilojen keskimääräinen 
koko on suurempi kuin 25 hehtaaria, 
yläraja on 25:stä enintään mainittuun 
keskimääräiseen kokoon.

Or. es

Perustelu

Maa-alaa, josta nuori voi saada lisätukea, ei pidä mielestämme rajoittaa, jotta tuen 
houkuttelevuus säilyisi.

Tarkistus 1975
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan noudatettava seuraavia
huomioon otettavien aktivoitujen 
tukioikeuksien ylärajoja:

Jäsenvaltio voi ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan rajoittaa huomioon 
otettavien aktivoitujen tukioikeuksien 
määrää:

Or. en

Perustelu

Näin yksinkertaistetaan tämän tuen laskentamenetelmää.

Tarkistus 1976
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan noudatettava seuraavia
huomioon otettavien aktivoitujen 
tukioikeuksien ylärajoja:

Jäsenvaltio voi ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan rajoittaa huomioon 
otettavien aktivoitujen tukioikeuksien 
määrää:
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Or. en

Perustelu

Yksinkertaistamisen takia ja koska nuoret viljelijät usein hoitavat suurempia tiloja, lisätuen 
pitäisi koskea kaikkia tukioikeuksia. Vapaaehtoinen enimmäismäärä saattaa kuitenkin olla 
hyödyllinen. Kaikkien lisäperusteiden, jotka oikeuttavat tukeen nuorten viljelijöiden 
järjestelmässä, pitäisi olla vapaaehtoisia turhan hallintotyön välttämiseksi.

Tarkistus 1977
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław 
Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan noudatettava seuraavia 
huomioon otettavien aktivoitujen 
tukioikeuksien ylärajoja:

Jäsenvaltion on ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan vahvistettava 
enimmäismäärä, joka voi olla enintään 
50 hehtaaria, ja jäsenvaltiot voivat nostaa 
rajan ylemmäs saavuttaakseen vähintään
2 prosenttia kansallisista määrärahoista.

Or. en

Tarkistus 1978
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan noudatettava seuraavia 
huomioon otettavien aktivoitujen 
tukioikeuksien ylärajoja:

Jäsenvaltion on ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan vahvistettava 
enimmäismäärä, joka voi olla enintään 
100 hehtaaria.

Or. en
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Tarkistus 1979
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan noudatettava seuraavia 
huomioon otettavien aktivoitujen 
tukioikeuksien ylärajoja:

Jäsenvaltion on ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan vahvistettava 100 hehtaarin 
ylärajan sisällyttäminen liitteeseen.

Or. ro

Tarkistus 1980
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan noudatettava seuraavia 
huomioon otettavien aktivoitujen 
tukioikeuksien ylärajoja:

Jäsenvaltion on ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan vahvistettava yläraja, joka 
voi olla enintään 100 hehtaaria.

Or. fr

Tarkistus 1981
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan noudatettava seuraavia 
huomioon otettavien aktivoitujen 
tukioikeuksien ylärajoja:

Jäsenvaltion on ensimmäistä alakohtaa 
soveltaessaan vahvistettava 100 hehtaarin 
yläraja. 

Or. ro
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Tarkistus 1982
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on ensimmäistä alakohtaa
soveltaessaan noudatettava seuraavia 
huomioon otettavien aktivoitujen 
tukioikeuksien ylärajoja:

Jäsenvaltion on edellisen alakohdan 
ensimmäisessä ja toisessa 
luetelmakohdassa lueteltuja vaihtoehtoja
soveltaessaan noudatettava seuraavia 
huomioon otettavien aktivoitujen 
tukioikeuksien ylärajoja:

Or. fr

Tarkistus 1983
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niissä jäsenvaltioissa, joissa liitteessä 
VI esitetty maatilojen keskimääräinen 
koko on enintään 25 hehtaaria, yläraja on 
25;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1984
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niissä jäsenvaltioissa, joissa liitteessä 
VI esitetty maatilojen keskimääräinen 

Poistetaan.
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koko on enintään 25 hehtaaria, yläraja on 
25;

Or. en

Tarkistus 1985
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niissä jäsenvaltioissa, joissa liitteessä 
VI esitetty maatilojen keskimääräinen 
koko on enintään 25 hehtaaria, yläraja on 
25;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1986
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niissä jäsenvaltioissa, joissa liitteessä 
VI esitetty maatilojen keskimääräinen 
koko on enintään 25 hehtaaria, yläraja on 
25;

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 1987
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) niissä jäsenvaltioissa, joissa liitteessä 
VI esitetty maatilojen keskimääräinen 
koko on suurempi kuin 25 hehtaaria, 
yläraja on 25:stä enintään mainittuun 
keskimääräiseen kokoon.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1988
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niissä jäsenvaltioissa, joissa liitteessä 
VI esitetty maatilojen keskimääräinen 
koko on suurempi kuin 25 hehtaaria, 
yläraja on 25:stä enintään mainittuun 
keskimääräiseen kokoon.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1989
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niissä jäsenvaltioissa, joissa liitteessä 
VI esitetty maatilojen keskimääräinen 
koko on suurempi kuin 25 hehtaaria, 
yläraja on 25:stä enintään mainittuun 
keskimääräiseen kokoon.

Poistetaan.

Or. en



PE494.491v01-00 50/176 AM\909525FI.doc

FI

Tarkistus 1990
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niissä jäsenvaltioissa, joissa liitteessä 
VI esitetty maatilojen keskimääräinen 
koko on suurempi kuin 25 hehtaaria, 
yläraja on 25:stä enintään mainittuun 
keskimääräiseen kokoon.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 1991
Béla Glattfelder

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

Komission teksti Tarkistus

Tässä luvussa tarkoitetun tuen osalta 
suurin mahdollinen tukikelpoinen alue on 
enintään 100 hehtaaria tilaa kohti.

Or. en

Tarkistus 1992
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti niiden edellytysten 
vahvistamiseksi, joiden mukaisesti 

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti niiden menettelysääntöjen
vahvistamiseksi, jotka koskevat tuen 
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oikeushenkilön voidaan katsoa olevan 
kelpoinen 1 kohdassa tarkoitettuun 
tukeen, kuten 2 kohdan b alakohdassa 
säädetyn ikärajan soveltaminen yhteen tai 
useampaan luonnolliseen henkilöön, joka 
on osa oikeushenkilöä.

laskemista, kun se myönnetään 
oikeushenkilölle, jota voidaan pitää 
2 a kohdassa tarkoitettuna nuorena 
viljelijänä.

Or. fr

Tarkistus 1993
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on käytettävä 36 artiklassa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen enintään 
2 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Niiden on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2013 prosenttiosuus, jonka ne arvioivat 
tarvittavan mainitun tuen rahoittamiseen.

Jäsenvaltion on käytettävä 36 artiklassa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen yli 
4 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Niiden on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2013 prosenttiosuus, jonka ne arvioivat 
tarvittavan mainitun tuen rahoittamiseen.

Or. it

Perustelu

Rahoitusosuutta on nostettava, jotta ei syrjittäisi nuoria ja naisia, jotka haluavat ryhtyä 
harjoittamaan maanviljelyä.

Tarkistus 1994
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on käytettävä 36 artiklassa Jäsenvaltion on käytettävä 36 artiklassa 
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tarkoitetun tuen rahoittamiseen enintään
2 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Niiden on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2013 prosenttiosuus, jonka ne arvioivat 
tarvittavan mainitun tuen rahoittamiseen.

tarkoitetun tuen rahoittamiseen enintään 
4 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Niiden on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2013 prosenttiosuus, jonka ne arvioivat 
tarvittavan mainitun tuen rahoittamiseen.

Or. ro

Tarkistus 1995
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on käytettävä 36 artiklassa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen enintään 
2 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Niiden on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2013 prosenttiosuus, jonka ne arvioivat 
tarvittavan mainitun tuen rahoittamiseen.

Jäsenvaltion on käytettävä 36 artiklassa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen vähintään 
1 prosentti ja enintään 2 prosenttia
liitteessä II esitetystä vuotuisesta 
kansallisesta enimmäismäärästä. Niiden on 
ilmoitettava komissiolle viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2013 prosenttiosuus, 
jonka ne arvioivat tarvittavan mainitun 
tuen rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 1996
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on käytettävä 36 artiklassa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen enintään 
2 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Niiden on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 

Jäsenvaltio voi käyttää 36 artiklassa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen enintään 
2 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä. Niiden on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
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elokuuta 2013 prosenttiosuus, jonka ne 
arvioivat tarvittavan mainitun tuen 
rahoittamiseen.

elokuuta 2013 prosenttiosuus, jonka ne 
arvioivat tarvittavan mainitun tuen 
rahoittamiseen.

Or. de

Tarkistus 1997
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi tarkistaa arvioitua 
prosenttiosuuttaan 1 päivään elokuuta 
2016 asti, siten että tarkistettu 
prosenttiosuus tulee voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2017. Niiden on ilmoitettava 
tarkistettu prosenttiosuus komissiolle 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2016.

Jäsenvaltio voi pienentää arvioitua 
prosenttiosuuttaan vuodesta 2014 lähtien 
kunkin vuoden 15 päivään lokakuuta asti 
kyseiselle vuodelle esitettyjen hakemusten 
perusteella. Niiden on ilmoitettava 
tarkistettu prosenttiosuus komissiolle 
viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä 
lokakuuta.

Or. es

Perustelu

Tällä tarkistuksella taataan nuorille viljelijöille tarkoitetun tukijärjestelmän varojen 
vuotuisen käytön tehostuminen, jolloin vältetään asetetun enimmäismäärän alittuminen ja 
varojen käyttämättä jääminen.

Tarkistus 1998
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi tarkistaa arvioitua 
prosenttiosuuttaan 1 päivään elokuuta 
2016 asti, siten että tarkistettu 
prosenttiosuus tulee voimaan 1 päivänä 

Jäsenvaltio voi pienentää arvioitua 
prosenttiosuuttaan vuodesta 2014 lähtien 
kunkin vuoden 15 päivään lokakuuta asti 
kyseiselle vuodelle esitettyjen hakemusten 
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tammikuuta 2017. Niiden on ilmoitettava 
tarkistettu prosenttiosuus komissiolle 
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2016.

perusteella. Niiden on ilmoitettava 
tarkistettu prosenttiosuus komissiolle 
viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä 
lokakuuta.

Or. es

Perustelu

Jos esitettyjen hakemusten lukumäärä jää pienemmäksi kuin järjestelmän rahoittamiseen 
tarvittavaa prosenttiosuutta koskevaa päätöstä varten on arvioitu, voi varoja jäädä 
käyttämättä.

Tarkistus 1999
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi tarkistaa arvioitua 
prosenttiosuuttaan 1 päivään elokuuta 2016 
asti, siten että tarkistettu prosenttiosuus 
tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
Niiden on ilmoitettava tarkistettu 
prosenttiosuus komissiolle viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2016.

Jäsenvaltio voi tarkistaa arvioitua 
prosenttiosuuttaan kunakin vuonna
1 päivään elokuuta asti, siten että 
tarkistettu prosenttiosuus tulee voimaan 
seuraavana vuonna. Niiden on 
ilmoitettava tarkistettu prosenttiosuus 
komissiolle viimeistään tarkistetun 
prosenttiosuuden voimaantulovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta.

Or. en

Tarkistus 2000
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltion jollekin vuodelle 2. Jos jäsenvaltion jollekin vuodelle 
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vahvistama tuen kokonaismäärä ylittää 
4 kohdan mukaisesti vahvistetun 
enimmäismäärän ja jos mainittu 
enimmäismäärä on alhaisempi kuin 
2 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, jäsenvaltion on 
sovellettava kaikkiin viljelijöille 
25 artiklan mukaisesti myönnettäviin tukiin 
lineaarista vähennystä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 1 kohdassa säädetyn kahden 
prosentin soveltamista.

vahvistama tuen kokonaismäärä ylittää 
4 kohdan mukaisesti vahvistetun 
enimmäismäärän ja jos mainittu 
enimmäismäärä on alhaisempi kuin 
4 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, jäsenvaltion on 
sovellettava kaikkiin viljelijöille 
25 artiklan mukaisesti myönnettäviin tukiin 
lineaarista vähennystä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 1 kohdassa säädetyn neljän 
prosentin soveltamista.

Or. it

Tarkistus 2001
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltion jollekin vuodelle 
vahvistama tuen kokonaismäärä ylittää 
4 kohdan mukaisesti vahvistetun 
enimmäismäärän ja jos mainittu 
enimmäismäärä on alhaisempi kuin 
2 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, jäsenvaltion on 
sovellettava kaikkiin viljelijöille 
25 artiklan mukaisesti myönnettäviin tukiin 
lineaarista vähennystä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdassa 
säädetyn kahden prosentin soveltamista.

2. Jos jäsenvaltion jollekin vuodelle 
vahvistama tuen kokonaismäärä ylittää 
4 kohdan mukaisesti vahvistetun 
enimmäismäärän ja jos mainittu 
enimmäismäärä on alhaisempi kuin 
2 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, jäsenvaltion on 
sovellettava kaikkiin viljelijöille 
25 artiklan mukaisesti myönnettäviin tukiin 
lineaarista vähennystä, jonka suuruus voi 
olla enintään 1 kohdassa säädetyt 
2 prosenttia.

Or. es

Tarkistus 2002
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 36 artiklassa 
tarkoitetulle tuelle vastaavan 
enimmäismäärän vuosittain jäsenvaltioiden 
1 kohdan mukaisesti ilmoittaman arvioidun 
prosenttiosuuden perusteella. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi vahvistaa 
36 artiklassa tarkoitetulle tuelle vastaavan 
enimmäismäärän vuosittain jäsenvaltioiden 
1 kohdan mukaisesti ilmoittaman arvioidun 
prosenttiosuuden perusteella.

Or. de

Perustelu

Nuorelle viljelijälle maksettavan tuen enimmäismäärän vahvistaminen ei ole puhtaasti 
tekninen päätös.

Tarkistus 2003
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 a artikla
Yleisiä säännöksiä koskeva riskinhallinta
1. Jäsenvaltio voi kattaa
a) suoraan viljelijöille tai viljelijäryhmille 
maksettavan taloudellisen tuen sato-, 
eläin- ja kasvivakuutusmaksuihin, kun 
vakuutus otetaan epäsuotuisten sääolojen 
ja eläin- tai kasvitautien taikka 
tuholaisten aiheuttamien taloudellisten 
tappioiden varalta;
b) taloudellisen tuen sijoitusrahastoille, 
joista viljelijöille maksetaan taloudellista 
korvausta eläin- tai kasvitaudista, 
ympäristövahingosta taikka epäsuotuisista 
sääoloista, kuivuus mukaan luettuna, 
johtuvien taloudellisten tappioiden 
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johdosta;
c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille tai vakuutuksiin, joista 
maksetaan korvausta viljelijöille, joiden 
tulot laskevat paljon.
2. Edellä 1 kohdan b ja c alakohdan 
soveltamiseksi ilmaisulla 
"sijoitusrahasto" tarkoitetaan 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti hyväksymää järjestelmää, 
jossa siihen kuuluvat viljelijät voivat 
vakuuttaa itsensä sellaisia taloudellisia 
tappioita vastaan, jotka aiheutuvat eläin-
tai kasvitaudeista taikka 
ympäristövahingosta, taikka heidän 
tulojensa voimakasta laskua vastaan ja 
jossa tällaisille viljelijöille myönnetään 
korvauksia.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
tämän tuen ja muiden kansallisten tai 
unionin tukivälineiden taikka yksityisten 
vakuutusjärjestelmien yhdistämisestä 
aiheudu liian suuria korvauksia. 
Euroopan globalisaatiorahastosta 33, 
jäljempänä "EGR", saatu suora tulotuki 
otetaan myös huomioon viljelijöiden 
tulotasoa arvioitaessa.
4. Siirretään komissiolle valta antaa 
55 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 37 c artiklan 
3 kohdan b alakohdassa ja 37 d artiklan 
4 kohdassa tarkoitettujen 
sijoitusrahastoille myönnettävien 
kaupallisten lainojen vähimmäis- ja 
enimmäiskestoa.
5. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
väliarvioinnin riskienhallintaa koskevan 
toimenpiteen täytäntöönpanosta ja tekee 
tarvittaessa asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia sen 
parantamiseksi.

Or. it
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Tarkistus 2004
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
37 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 b artikla
Sato-, eläin- ja kasvivakuutus

37 b artikla
1. Edellä 37 b artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaista tukea myönnetään 
vain vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista 
tai direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
pienentävät vuosituotantoa yli 
30 prosenttia viljelijän keskimääräiseen 
vuosituotantoon verrattuna. 
Keskimääräinen vuosituotanto lasketaan 
ottamalla huomioon kolmen edellisen 
vuoden tai viiden edellisen vuoden luvut 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta 
lukua tai asianmukaisesti perustelluissa 
poikkeuksellisissa olosuhteissa ottamalla 
huomioon edellisen viisivuotiskauden 
tietyn vuoden luvut.
Aiheutuneen menetyksen laskettua 
määrää voidaan mukauttaa kunkin 
tuotetyypin erityisominaisuuksiin 
käyttämällä
a) biologisia indeksejä (menetetyn 
biomassan määrä) tai vastaavia 
sadonmenetysindeksejä, jotka 
vahvistetaan maatilan, paikallisella, 
alueellisella tai kansallisella tasolla, tai
b) sääindeksejä (kuten sademäärä ja 
lämpötila), jotka vahvistetaan 
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paikallisella, alueellisella tai kansallisella 
tasolla.
2. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on todettava virallisesti 
epäsuotuisten sääolojen, eläin- tai 
kasvitaudin taikka tuholaisvahingon 
esiintyminen. Jäsenvaltiot voivat 
tarvittaessa vahvistaa etukäteen kriteerit, 
joiden perusteella virallinen toteaminen 
katsotaan tapahtuneeksi.
3. Vakuutuskorvaukset eivät saa korvata 
enempää kuin 37 a artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen tappioiden 
korvaamisesta aiheutuvat 
kokonaiskustannukset, eikä niihin saa 
liittyä mitään tulevan tuotannon tyyppiä 
tai määrää koskevia ehtoja tai 
määräyksiä. Jäsenvaltiot voivat asettaa 
tarkoituksenmukaiset tuen 
enimmäismäärät vakuutusmaksulle, jolle 
tukea voidaan myöntää.

Or. it

Tarkistus 2005
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
37 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 c artikla
Eläin- ja kasvitauteihin, 

ympäristövahinkoihin ja epäsuotuisiin 
sääoloihin liittyvät sijoitusrahastot

Jotta kyseinen sijoitusrahasto voi saada 
tukea sen on / sillä on
a) oltava toimivaltaisen viranomaisen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
hyväksymä;
b) noudatettava avointa politiikkaa 
rahastoon tehtävien maksujen ja sieltä 
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tehtävien nostojen suhteen;
c) oltava selkeät säännöt mahdollisesti 
syntynyttä velkaa koskevan vastuun 
osalta.
2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja 
hallintoa koskevat säännöt erityisesti siltä 
osin kuin ne liittyvät korvausten 
myöntämiseen viljelijöille 
kriisitapauksissa tai näiden sääntöjen 
hallinnointiin ja niiden noudattamisen 
seurantaan. Jäsenvaltiot voivat päättää 
täydentää sijoitusrahastoja 
vakuutusjärjestelmillä.
3. Edellä 37 a artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettu taloudellinen 
tuki voi liittyä vain
a) sijoitusrahaston perustamisesta 
aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin, 
jotka voidaan jakaa pienenevästi enintään 
kolmelle vuodelle;
b) määriin, jotka on suoritettu 
sijoitusrahastolle rahaston perustamiseksi 
viljelijöitä varten. Lisäksi taloudellinen 
tuki voi liittyä sijoitusrahaston ottamien 
sellaisten kaupallisten lainojen korkoon, 
joiden tarkoituksena on maksaa 
taloudellinen korvaus viljelijöille 
kriisitapauksissa.
Alkupääoma ei saa olla peräisin julkisista 
varoista.
4. Eläintautien osalta 37 a artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaista 
taloudellista tukea voidaan myöntää vain 
Maailman eläintautijärjestön 
vahvistamassa eläintautien luettelossa 
ja/tai päätöksen 90/424/ETY liitteessä 
mainituille taudeille ja mehiläistaudeille.
5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
kustannuksia, joille tukea voidaan 
myöntää, soveltamalla
a) rahastokohtaisia enimmäismääriä;
b) yksikkökohtaisia enimmäismääriä.
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Or. it

Tarkistus 2006
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
37 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 d artikla
Tulojen vakauttamisväline

1. Edellä 37 a artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaista tukea voidaan 
myöntää vain, jos tulot laskevat yli 
30 prosenttia edellisen kolmivuotiskauden 
tai edelliseen viisivuotiskauteen 
perustuvan kolmen vuoden yksittäisen 
viljelijän vuotuisista keskituloista, lukuun 
ottamatta korkeinta ja alinta määrää. 
Edellä 37 a artiklan 1 kohdan c alakohtaa 
sovellettaessa tulot viittaavat viljelijän 
markkinoilta saamien tulojen summaan, 
mukaan luettuna julkinen tuki missä 
tahansa muodossa, mutta ilman 
tuotantopanoskustannuksia. 
Sijoitusrahaston tai vakuutusten 
maksuilla voidaan korvata enintään 
70 prosenttia tulonmenetyksestä. Jotta 
kyseinen sijoitusrahasto voi saada tukea 
sen on / sillä on
a) oltava toimivaltaisen viranomaisen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
hyväksymä;
b) noudatettava avointa politiikkaa 
rahastoon tehtävien maksujen ja sieltä 
tehtävien nostojen suhteen;
c) oltava selkeät säännöt mahdollisesti 
syntynyttä velkaa koskevan vastuun 
osalta.
2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja 
hallintoa koskevat säännöt erityisesti siltä 
osin kuin ne liittyvät korvausten 
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myöntämiseen viljelijöille 
kriisitapauksissa tai näiden sääntöjen 
hallinnointiin ja niiden noudattamisen 
seurantaan.
3. 37 a artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu tuki voidaan myöntää 
taloudellisena tukena maksuihin, joita 
viljelijä suorittaa sijoitusrahastoon. 
Jäsenvaltiot vahvistavat säännöt, jotka 
koskevat viljelijöiden rahastoon 
suorittamaa osuutta.

Or. it

Tarkistus 2007
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
37 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 e artikla
Rahoitusta koskevat säännökset

1. Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 
2013 asti päättää käyttää 37 a artiklassa 
tarkoitetun tuen rahoittamiseen enintään 
7 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään samassa alakohdassa 
tarkoitettuna päivämääränä.
Jäsenvaltio voi tarkistaa päätöstään 
1 päivään elokuuta 2015 ja 1 päivään 
elokuuta 2017 asti, siten että päätös tulee 
voimaan seuraavana vuonna. Niiden on 
ilmoitettava tarkistettu prosenttiosuus 
viimeistään tarkistetun prosenttiosuuden 
voimaantulovuotta edeltävän vuoden 
1 päivänä elokuuta.
2. Komissio vahvistaa vuosittain 
täytäntöönpanosäädöksillä tukea 
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vastaavan enimmäismäärän sen 
prosenttiosuuden mukaan, jonka 
jäsenvaltio aikoo käyttää kansallisesta 
enimmäismäärästä 1 kohdan mukaisesti. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. it

Tarkistus 2008
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2009
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myöntää viljelijöille 
tuotantosidonnaista tukea tässä luvussa 
vahvistetuin edellytyksin.

Jäsenvaltiot voivat myöntää viljelijöille 
tuotantosidonnaista tukea tässä luvussa 
vahvistetuin edellytyksin.
Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan

Or. en

Tarkistus 2010
Britta Reimers
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 kohta ei koske osuuskuntia ja muita 
oikeushenkilöitä, joiden jäsenet 
harjoittavat yhdessä maataloustoimintaa 
tai jotka koostuvat useista viljelijöistä, 
joille maksetaan suoria tukia ja jotka 
saavat ja toimittavat edelleen tuet, ennen 
kuin ne jaetaan täysimääräisesti niiden 
jäsenille, joita yksittäisinä henkilöinä 
koskee 1 kohta.

Or. de

Perustelu

Tukikattojen kohdalla on vältettävä tilanne, jossa osuuskuntien kaltaisiin yhteisöihin 
sovelletaan vähennyksiä. Maatalouden kilpailuasemaa parannettaessa on maatalouden 
harjoittamisen yhteistoiminnallisilla muodoilla yhä suurempi merkitys.

Tarkistus 2011
Herbert Dorfmann

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

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää perussopimuksen (Euroopan 
unionista tehty sopimus ja sopimus 
Euroopan unionin toiminnasta) 
I liitteessä tarkoitetuille tuotannoille, 
lukuun ottamatta kalastustuotteita.

Or. it

Tarkistus 2012
Wojciech Michał Olejniczak
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Tässä artiklassa ja seuraavissa säännöksissä annetaan riittävän selkeät määräykset viljelystä, 
jolle voidaan myöntää tuotantotukea. Täsmällisen luettelon säilyttäminen ei myöskään vastaa 
yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen tähänastista suuntaa ja kyseenalaistaa yhtenäisen 
maatalouden markkinajärjestelyn. 

Tarkistus 2013
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 

Poistetaan.
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energiapuu.

Or. pl

Tarkistus 2014
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 2015
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 

Poistetaan.
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sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Or. en

Tarkistus 2016
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2017
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 

Poistetaan.
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vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Or. fr

Tarkistus 2018
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2019
Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 

Poistetaan.
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maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Or. en

Tarkistus 2020
Jim Higgins, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Jäsenvaltiot vahvistavat asianmukaiset 
perusteet tuotantosidonnaisen tuen 
myöntämiselle.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava mahdollisimman suuri joustovara tuotantosidonnaisen tuen 
soveltamisessa.

Tarkistus 2021
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää kaikilla maatalouden aloilla sekä 
lyhytkiertoisen energiapuun tuotannolle.

Or. es

Tarkistus 2022
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää kasvi- ja eläintuotannon aloilla.

Or. sk

Tarkistus 2023
Georgios Papastamkos, Esther Herranz García, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar 
Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Czesław Adam Siekierski, Mariya Gabriel, 
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Michel Dantin, Giovanni La Via, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Krzysztof Lisek, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Gabriel Mato Adrover, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää aloilla ja tuotannoille, jotka kukin 
jäsenvaltio valitsee perussopimuksen 
liitteessä I lueteltujen joukosta;

Or. en

Tarkistus 2024
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää perussopimuksen (Euroopan 
unionista tehty sopimus ja sopimus 
Euroopan unionin toiminnasta) 
I liitteessä tarkoitetuille tuotannoille, 
lukuun ottamatta kalastustuotteita.

Or. it
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Tarkistus 2025
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää perussopimuksen (Euroopan 
unionista tehty sopimus ja sopimus 
Euroopan unionin toiminnasta) 
I liitteessä tarkoitetuille tuotannoille, 
lukuun ottamatta kalastustuotteita.

Or. it

Perustelu

Sellaisia aloja koskevan yksityiskohtaisen luettelon poistaminen, joille on mahdollista 
myöntää tuotantosidonnaista tukea, takaa jäsenvaltioille suuremman joustovaran ja 
yksinkertaistaa asetuksen soveltamista. Säännöksen mukaan tukea myönnetään taloudellisesti 
heikommassa asemassa oleville aloille, ja tämä ehto rajoittaa tosiasiassa asetuksen 
soveltamisalaa.

Tarkistus 2026
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää kunkin jäsenvaltion nimeämillä, 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
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valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

sopimuksen liitteessä I luetelluilla aloilla.

Or. ro

Tarkistus 2027
Dominique Vlasto

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Jäsenvaltiot voivat myöntää 
tuotantosidonnaista tukea EU:n 
toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä 
I luetelluille aloille ja tuotannoille, joihin 
kuuluvat muun muassa vilja, myös 
durumvehnä, öljysiemenet, valkuaiskasvit, 
palkokasvit, pellava, hamppu, riisi, 
pähkinät, tärkkelysperuna, maito ja 
maitotuotteet, siemenet, lampaan- ja 
vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Or. fr

Tarkistus 2028
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää kaikille sellaisille maatalouden 
aloille tai jäsenvaltion alueille, joilla 
esiintyy vaikeuksia tietyillä taloudellisista 
ja/tai yhteiskunnallisista ja/tai 
ympäristöllisistä syistä erityisen tärkeillä 
maatalouden muodoilla tai aloilla.

.

Or. lv

Tarkistus 2029
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: riisi, maito ja maitotuotteet, 
lampaan- ja vuohenliha ja naudan- ja 
vasikanliha.

Or. en

Perustelu

Tuotantosidonnaista tukea pitäisi voida saada samoille tuotteille kuin tälläkin hetkellä. 
Tuotantosidonnaisen tuen käyttämisen tarkoitus pitäisi rajata tavallisesti laajan karjanhoidon 
ja maidontuotannon tukemiseen alueilla, joilla lopettamisriski on suuri ja tuotantovaihtoehdot 
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erittäin vähäiset, esimerkiksi sen alueelliseen tukimalliin siirtymisen aiheuttaman 
uudelleenjakovaikutuksen kompensoimiseksi, joka vaikuttaa kielteisesti tämäntyyppiseen 
tuotantoon.

Tarkistus 2030
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet,
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna,
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko,
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: valkuaiskasvit, palkokasvit, 
pellava, pellavansiemenet, hamppu, riisi, 
pähkinät, maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
viini, kuivarehu, humala, juurisikuri, 
hedelmät ja vihannekset.

Or. en

Tarkistus 2031
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
ruokaperuna, teollisuusperuna, maito ja 
maitotuotteet, siemenet, lampaan- ja 
vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, sian-
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humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

ja siipikarjanliha, munat, oliiviöljy, 
silkkiäistoukat, kuivarehu, humala, 
sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, 
hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Or. en

Tarkistus 2032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, 
rehupalkokasvit, pellava, hamppu, riisi, 
pähkinät, tärkkelysperuna, maito ja 
maitotuotteet, siemenet, lampaan- ja 
vuohenliha sekä -maito, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy ja syötäväksi 
tarkoitetut oliivit, silkkiäistoukat, 
mehiläishoito, kuivarehu, humala, 
sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, 
hedelmät ja vihannekset, myös 
ruokaperuna, puuvilla, tupakka, sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Or. es

Perustelu

Alojen luetteloa on mielestämme laajennettava tai muussa tapauksessa jäsenvaltioille on 
jätettävä joustonvaraa, jotta ne voivat valita alueellaan sosiaalis-taloudelliselta ja 
ympäristön kannalta merkittävät vaikeuksissa olevat alat.

Tarkistus 2033
Ramon Tremosa i Balcells



AM\909525FI.doc 77/176 PE494.491v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, hedelmät ja vihannekset,
lyhytkiertoinen energiapuu, 
viiniköynnökset (viininvalmistus ja 
pöytäviinit), mehiläishoito, 
siipikarjanhoito, kaninkasvatus ja 
sianliha-ala.

Or. es

Tarkistus 2034
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, 
rehupalkokasvit, soija, pellava, hamppu, 
riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, maito ja 
maitotuotteet, siemenet, lampaan-, sian- ja 
vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Or. en
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Tarkistus 2035
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, 
rehupalkokasvit, soija, pellava, hamppu, 
riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, maito ja 
maitotuotteet, siemenet, lampaan- ja 
vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, siat, 
tupakka, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Or. en

Tarkistus 2036
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit, 
silkkiäistoukat, kuivarehu, humala, 
sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, 
hedelmät ja vihannekset, puuvilla, tupakka
sekä lyhytkiertoinen energiapuu, joihin 
kuuluvat eukalyptus ja montereynmänty.
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Or. es

Tarkistus 2037
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit, 
silkkiäistoukat, kuivarehu, humala, 
sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, 
hedelmät ja vihannekset, puuvilla, tupakka
sekä lyhytkiertoinen energiapuu.

Or. es

Tarkistus 2038
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
tupakka, maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, siipikarja, siat, oliiviöljy, 
silkkiäistoukat, kuivarehu, humala, 
sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, 
hedelmät ja vihannekset sekä 
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lyhytkiertoinen energiapuu.

Or. en

Tarkistus 2039
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
peruna, maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
vasikanliha, sianliha, siipikarja ja munat,
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Or. en

Tarkistus 2040
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
durumvehnä, valkuaiskasvit, palkokasvit, 
pellava, hamppu, riisi, pähkinät, 
tärkkelysperuna, maito ja maitotuotteet, 
siemenet, lampaan- ja vuohenliha, naudan-
ja vasikanliha, hevosenliha, oliiviöljy, 
silkkiäistoukat, kuivarehu, humala, 
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juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, 
hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Or. fr

Tarkistus 2041
José Bové

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
viiniköynnökset, humala, tupakka,
sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, 
hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Or. fr

Tarkistus 2042
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
peruna, maito ja maitotuotteet, siemenet, 
lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja 
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oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

vasikanliha, eläintenkasvatusalan muut 
muodot (esim. sianliha), oliiviöljy, 
silkkiäistoukat, kuivarehu, humala, 
sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, 
hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Or. en

Tarkistus 2043
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit ja rehukasvit
pellava, hamppu, riisi, pähkinät, 
tärkkelysperuna, maito ja maitotuotteet, 
siemenet, lampaan- ja vuohenliha, naudan-
ja vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Or. fr

Tarkistus 2044
Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, riisi, pähkinät, 
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hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

tärkkelysperuna, maito ja maitotuotteet, 
siemenet, lampaan- ja vuohenliha, naudan-
ja vasikanliha, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Or. en

Tarkistus 2045
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, tupakka, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Or. pl

Tarkistus 2046
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Vytautas Landsbergis, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
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tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, sianliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Or. en

Tarkistus 2047
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
sianliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Or. en

Tarkistus 2048
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
sianliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Or. en

Tarkistus 2049
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, sianliha, naudan- ja 
vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Or. en

Tarkistus 2050
Alyn Smith
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
kasvatettu riista, oliiviöljy, silkkiäistoukat, 
kuivarehu, humala, sokerijuurikas, 
sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja 
vihannekset sekä lyhytkiertoinen 
energiapuu.

Or. en

Tarkistus 2051
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset,
lyhytkiertoinen energiapuu, 
mehiläistuotteet sekä lääke- ja 
maustekasvit.

Or. ro
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Tarkistus 2052
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
mehiläistuotteet, lääkinnälliset ja 
aromaattiset kasvit, humala, 
sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, 
hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Or. fr

Tarkistus 2053
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu, virallisten 
laatumerkintöjen alaiset 
maataloustuotteet, luomutuotanto 
mukaan lukien.
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Or. fr

Perustelu

Tukien tuotantosidonnaisuus on välttämätöntä taloudelliselta ja alueelliselta kannalta 
asianomaisten alojen tuotannontason varmistamiseksi. 

Tarkistus 2054
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä 
lyhytkiertoinen energiapuu.

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää seuraavilla aloilla ja seuraaville 
tuotannoille: vilja, öljysiemenet, 
valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, 
hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, 
maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan-
ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, 
oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, 
humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, 
juurisikuri, hedelmät ja vihannekset.

Or. pt

Tarkistus 2055
Michel Dantin

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

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaisiin tukiin suunnattuja 
määrärahoja osoitetaan ensisijaisesti 
tuotantoon, joka saa tuotantosidonnaista 
tukea vuosina 2010–2013 asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 68, 101 ja 111 artiklan 
nojalla.
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Or. fr

Tarkistus 2056
Michel Dantin

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

Komission teksti Tarkistus

Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää myös EU:n laatujärjestelmien tai 
jäsenvaltioiden tunnustamien 
järjestelmien puitteissa tuotettaville 
tuotteille.

Or. fr

Tarkistus 2057
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla.

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää perussopimuksen I liitteessä 
tarkoitetuille aloille ja alueille.

Or. it

Tarkistus 2058
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla.

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille, joilla 
esiintyy vaikeuksia, tai ympäristön 
kannalta herkille alueille, tai samoilla 
aloilla taloudellisesti haavoittuvassa 
asemassa oleville maatalouden muodoille. 

Or. en

Tarkistus 2059
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla.

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää sellaisille aloille tai jäsenvaltion 
alueille tietyillä maatalouden muodoilla tai 
aloilla

a) joilla esiintyy vaikeuksia taloudellisista 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä tai 
eristyneisyyden vuoksi ja/tai
b) jotka ovat erityisen merkittäviä 
ympäristön suojelemisen tai ympäristön 
tilan kohentamisen, ilmaston 
suojelemisen ja/tai biologisen 
monimuotoisuuden kannalta.
Tukea myönnetään myös laatutuotteiden 
tuotantoon kannustamiseksi, mikä voi 
lisätä kilpailukykyä tai edistää kyseisen 
alan keskittymistä tai kaupallista 
järjestäytymistä.

Or. es
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Tarkistus 2060
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla.

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla.

Edellä 22 artiklan 7 kohdassa säädetyn 
mukaisesti niissä jäsenvaltioissa tai niillä 
alueilla, joilla harjoitetaan pienimuotoista 
nautojen, lampaiden tai vuohien 
kasvatusta, myönnetään näille aloille 
20 artiklassa säädettyjä objektiivisuuden 
ja syrjimättömyyden perusteita 
noudattaen ja edellisen kohdan 
säännösten mukaisesti erityistä tukea 
tässä luvussa määritettyjen 
tuotantosidonnaisten tukien muodossa.

Or. es

Perustelu

En el caso de los sectores de vacuno y de ovino-caprino, consideramos que la propuesta de la 
nueva PAC es básicamente agrícola y que no ha tenido en cuenta los sectores ganaderos que 
hasta el 2013 han recibido ayudas. No se ha dado un trato proporcional y equitativo a estos 
sectores y por tanto, es necesario buscar alguna alternativa que no los excluya.Se propone el 
encaje de estos sectores dentro de la nueva PAC a través de las ayudas asociadas, 
garantizando un incremento del porcentaje destinado a estas ayudas asociadas. Pero es 
necesario hacer referencia a esta situación en el articulado del Reglamento de Pagos 
directos, con el objetivo de que se facilite su consideración en la aplicación de las ayudas 
asociadas.

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

Tarkistus 2061
Martin Häusling
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla.

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla. Siksi kyseisten 
jäsenvaltioiden on tehtävä tuesta erityinen 
vaikutusten arviointi, josta ilmoitetaan 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 2062
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla.

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla, jotka vaikuttavat 
nimenomaan työllisyyden pysymiseen 
ennallaan tai sen kohenemiseen.

Or. pl

Tarkistus 2063
Csaba Sándor Tabajdi
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla.

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla. Tuotantosidonnaista 
tukea saavat viljelijät vapautetaan 
III osaston 1 luvussa tarkoitetun tuen 
asteittaisista alennuksista ja tukikatoista. 

Or. en

Tarkistus 2064
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla.

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista, 
yhteiskunnallisista ja ympäristöllisistä 
syistä, joita ovat muun muassa 
ilmastonsuojelu, luonnon 
monimuotoisuus ja maisemanparannus,
erityisen tärkeillä maatalouden muodoilla 
tai aloilla.

Or. en

Tarkistus 2065
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Georgios 
Papastamkos
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla.

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla. Jäsenvaltiot 
kiinnittävät erityistä huomiota niihin 
aloihin, joiden haavoittuvuus johtuu 
aiempien EU:n tuotantosidonnaisten tai 
erityisten tukien poistamisesta.

Or. en

Tarkistus 2066
Katarína Neveďalová

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla.

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla – edellyttäen, että 
karjan hyvinvointi otetaan huomioon.

Or. sk

Tarkistus 2067
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan sellaisille aloille tai 
jäsenvaltion alueille, joilla esiintyy 
vaikeuksia tietyillä taloudellisista ja/tai 
yhteiskunnallisista ja/tai ympäristöllisistä 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla.

2. aloille tai jäsenvaltion alueille, joilla 
esiintyy vaikeuksia tietyillä taloudellisista 
ja/tai yhteiskunnallisista ja/tai 
ympäristöllisistä syistä erityisen tärkeillä 
maatalouden muodoilla tai aloilla.

Or. en

Tarkistus 2068
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tuotantosidonnainen tuki voidaan 
alueellistaa jäsenvaltiossa riippumatta 
siitä, päättääkö jäsenvaltio soveltaa 
perustukea alueittain.

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan artiklaa, jossa täsmennetään, että tuotantosidonnainen tuki voidaan alueellistaa 
riippumatta siitä, päätetäänkö perustukea soveltaa alueellisella tasolla, niin että Katalonia 
pystyy tekemään päätökset tuotantosidonnaisista tuista ja jakamaan kyseisen taloudellisen 
tuen maataloutensa todellisen tilanteen mukaan.

Tarkistus 2069
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, tuotantosidonnaista tukea voi 
myöntää myös sellaisille viljelijöille, joilla 
on 31 päivänä joulukuuta 2013 asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 III osaston 3 luvun 
2 jakson ja 71 m artiklan sekä asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 60 artiklan ja 65 artiklan 
neljännen alakohdan mukaisesti 
myönnettyjä tukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi tämän asetuksen III osaston 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, tuotantosidonnaista tukea voi 
myöntää myös sellaisille viljelijöille, joilla 
on 31 päivänä joulukuuta 2013 asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 III osaston 3 luvun 
2 jakson ja 71 m artiklan sekä asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 60 artiklan ja 65 artiklan 
neljännen alakohdan mukaisesti 
myönnettyjä tukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi tämän asetuksen III osaston 
1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä. 
Tuotantosidonnaista tukea ei voida 
myöntää tiloille, joilla harjoitetaan 
eläintenhoitoa ja joilla on riittämätön 
maa-ala lietelannan imeytymistä varten 
tai joilla on muita kestämättömiä 
käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 2070
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa kohdassa säädetyn 
mukaisesti maito- ja 
maitotaloustuotteiden, naudan- ja 
vasikanlihan ja lampaan- ja vuohenlihan 
aloilla toimiville tuottajille, jotka eivät 
omista maa-alaa, jolla harjoittavat 
toimintaansa, voidaan myöntää 
erityistukioikeuksien perusteella oikeus 
johonkin tukijärjestelmään.

Or. es
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Tarkistus 2071
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
III osaston 1 luvussa tarkoitetusta 
perustuesta riippumatta 
tuotantosidonnaista tukea viljelijöille, 
joilla oli vuosien 2008–2010 asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 60 ja 65 artiklan 
mukaiset erityistukioikeudet vuonna 2010.

Or. it

Tarkistus 2072
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
III osaston 1 luvussa tarkoitetusta 
perustuesta riippumatta 
tuotantosidonnaista tukea viljelijöille, 
joilla oli asetuksen (EY) N:o 73/2009 60 
ja 65 artiklan mukaiset erityistukioikeudet 
vuonna 2010.

Or. es

Perustelu

Pyritään minimoimaan sekä liian suurten tukimäärien ongelma että maa-alojen saatavuuteen 
liittyvät hankaluudet uudessa tukimallissa.

Tarkistus 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltio voi myöntää 
tuotantosidonnaista tukea 
karjankasvattajille, jotka eivät omista 
suurinta osaa siitä maa-alasta, jota 
käyttävät toimintansa harjoittamisessa.

Or. es

Perustelu

Pyritään minimoimaan sekä liian suurten tukimäärien ongelma että maa-alojen saatavuuteen 
liittyvät hankaluudet uudessa tukimallissa.

Tarkistus 2074
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää vain siinä määrin kuin on tarpeen 
luoda kannustimia nykyisen tuotantotason 
säilyttämiseksi asianomaisilla alueilla.

4. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää vain siinä määrin kuin on tarpeen 
luoda kannustimia nykyisen tuotantotason, 
kestävän maatalouskäytännön ja 
ympäristönhoidon ja maatilojen 
työpaikkojen säilyttämiseksi asianomaisilla 
alueilla 2 kohdassa vahvistettujen 
edellytysten perusteella.

Or. en

Tarkistus 2075
Michel Dantin
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää vain siinä määrin kuin on tarpeen 
luoda kannustimia nykyisen tuotantotason 
säilyttämiseksi asianomaisilla alueilla.

4. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää vain siinä määrin kuin on tarpeen 
luoda kannustimia nykyisen tuotantotason 
säilyttämiseksi asianomaisilla alueilla tai 
tuotannon uudelleen kehittämiseksi.
Tuotantosidonnaista ympäristötukea 
voidaan myöntää tiettyjen 
ympäristötavoitteiden tai -haasteiden 
perusteella jäsenvaltioiden asettamissa 
rajoissa, jotka komissio vahvistaa.

Or. fr

Tarkistus 2076
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää vain siinä määrin kuin on tarpeen 
luoda kannustimia nykyisen tuotantotason
säilyttämiseksi asianomaisilla alueilla.

4. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää vain siinä määrin kuin on tarpeen 
luoda kannustimia nykyisen työllisyys-
ja/tai tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla ja erityisesti 
luonnonolosuhteista johtuvista rajoitteista 
kärsivillä alueilla, kuten esimerkiksi 
saaristoalueilla ja syrjäisimmillä alueilla.

Or. pt

Tarkistus 2077
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää vain siinä määrin kuin on tarpeen 
luoda kannustimia nykyisen tuotantotason 
säilyttämiseksi asianomaisilla alueilla.

4. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää vain siinä määrin kuin on tarpeen 
luoda kannustimia nykyisen tuotantotason 
säilyttämiseksi asianomaisilla alueilla, 
etenkin luonnonolosuhteista johtuvista 
rajoitteista kärsivillä alueilla, kuten 
syrjäisimmillä alueilla, sekä työllisyyttä 
parantavien tuotannonalojen hyväksi.

Or. fr

Perustelu

Tukien tuotantosidonnaisuus on välttämätöntä taloudelliselta ja alueelliselta kannalta 
asianomaisten alueiden tuotannontason varmistamiseksi. 

Tarkistus 2078
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää vain siinä määrin kuin on tarpeen 
luoda kannustimia nykyisen tuotantotason 
säilyttämiseksi asianomaisilla alueilla.

4. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää vain siinä määrin kuin on tarpeen 
luoda kannustimia nykyisen työllisyys-
ja/tai tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla sekä alan 
tuotannon ja työllisyyden säilyttämiseksi 
ja/tai lisäämiseksi.

Or. es

Tarkistus 2079
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää vain siinä määrin kuin on tarpeen 
luoda kannustimia nykyisen tuotantotason 
säilyttämiseksi asianomaisilla alueilla.

4. Tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää vain siinä määrin kuin on tarpeen 
luoda kannustimia nykyisen tuotantotason 
ja maatalouden työllistymisasteen
säilyttämiseksi asianomaisilla alueilla.

Or. fr

Tarkistus 2080
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat määritellä 
20 artiklaa soveltaessaan erilaisen 
rahoituksen tässä artiklassa määritellyille
alueille.

Or. pt

Tarkistus 2081
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat 20 artiklaa 
sovellettaessa muuttaa tässä artiklassa 
määritellyille alueille myönnettävää 
rahoitusta.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella mahdollistetaan 20 artiklassa tarkoitettu alueellinen soveltaminen.
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Tarkistus 2082
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tuotantosidonnainen tuki myönnetään 
vuotuisena tukena tietyissä määrällisissä 
rajoissa tiettyjen pinta-alojen perusteella 
sekä tuotosten tai tietyn eläinmäärän 
perusteella.

5. Tuotantosidonnainen tuki myönnetään 
vuotuisena tukena objektiivisin perustein 
määräytyvissä määrällisissä rajoissa.

Or. es

Perustelu

On jätettävä riittävästi joustonvaraa, jotta voidaan määritellä kunkin alueen ja 
tuotantojärjestelmän erityispiirteisiin parhaiten sopivat perusteet.

Tarkistus 2083
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tuotantosidonnainen tuki myönnetään 
vuotuisena tukena tietyissä määrällisissä 
rajoissa tiettyjen pinta-alojen perusteella 
sekä tuotosten tai tietyn eläinmäärän 
perusteella.

5. Tuotantosidonnainen tuki myönnetään 
vuotuisena tukena määrällisissä rajoissa.

Or. es

Perustelu

Tässä ehdotetaan, että tuotantosidonnaisille tuille hyväksyttävä muoto olisi yhdenmukainen 
WTO:n "blue box" -toimenpiteiden kanssa. "Keltaisessa laatikossa" on riittävä joustonvara 
nykyisten ja tulevien sitoumusten suhteen, joten komission on jätettävä, kuten aiemminkin, 
jäsenvaltioille mahdollisuus myöntää määritetyissä rajoissa sen tyyppistä tukea, jonka 
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jäsenvaltio katsoo aiheelliseksi.

Tarkistus 2084
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Tuotantosidonnainen tuki vähenee 
asteittain. Se on vuonna 2019 enintään 
50 prosenttia vuonna 2014 myönnetystä 
tuesta.

Or. de

Tarkistus 2085
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2086
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 5 prosenttia liitteessä II 

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 15 prosenttia liitteessä II 
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esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

Or. en

Tarkistus 2087
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 5 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 15 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

Or. fr

Tarkistus 2088
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 5 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 15 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

Or. en
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Tarkistus 2089
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 5 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 15 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

Or. es

Tarkistus 2090
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 5 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 15 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

Or. en

Tarkistus 2091
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 5 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää vaadittavan osan liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

Or. fr

Tarkistus 2092
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 5 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

Or. en

Perustelu

Tuotantosidonnaisen tuen prosenttiosuuden pitäisi olla sama kaikkialla EU:ssa, ja se saisi 
olla enintään 10 prosenttia.

Tarkistus 2093
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta



AM\909525FI.doc 107/176 PE494.491v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 5 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 3,5 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

Or. en

Tarkistus 2094
James Nicholson, Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 5 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 5 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta tai 
alueellisesta enimmäismäärästään.

Or. en

Tarkistus 2095
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 5 prosenttia liitteessä II 

1. Jäsenvaltio voi tuotantosidonnaisen tuen 
rahoittamiseksi päättää viimeistään kunkin 
tuen ensimmäistä täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden 1 päivänä elokuuta 
käyttää enintään 5 prosenttia liitteessä II 
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esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään.

esitetystä vuotuisesta kansallisesta tai 
alueellisesta enimmäismäärästään.

Or. en

Tarkistus 2096
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
kansallista enimmäismäärää on 
nostettava kolmella prosenttiyksiköllä 
jäsenvaltioissa, joissa päätetään käyttää 
vähintään 3 prosenttia liitteessä II 
määritellystä kansallisesta 
enimmäismäärästä 
valkuaiskasvituotannon tukemiseen 
tämän luvun mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 2097
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

Poistetaan.

a) se sovelsi 31 päivään joulukuuta 2013 
saakka asetuksen (EY) N:o 73/2009 
V osastossa säädettyä yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää tai rahoitti 
toimenpiteitä mainitun asetuksen 
111 artiklan mukaisesti, tai jos siihen 
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sovelletaan kyseisen asetuksen 69 artiklan 
5 kohdassa tai Maltan tapauksessa 
69 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
poikkeusta; ja/tai
b) se myönsi ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 III, IV ja 
V osastossa – IV osaston 1 luvun 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – säädettyjen suorien 
tukien osalta käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
IV osaston 6 jaksoa lukuun ottamatta –
mukaisia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 2098
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

Poistetaan.

a) se sovelsi 31 päivään joulukuuta 2013 
saakka asetuksen (EY) N:o 73/2009 
V osastossa säädettyä yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää tai rahoitti 
toimenpiteitä mainitun asetuksen 
111 artiklan mukaisesti, tai jos siihen 
sovelletaan kyseisen asetuksen 69 artiklan 
5 kohdassa tai Maltan tapauksessa 
69 artiklan 1 kohdassa säädettyä 



PE494.491v01-00 110/176 AM\909525FI.doc

FI

poikkeusta; ja/tai
b) se myönsi ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 III, IV ja 
V osastossa – IV osaston 1 luvun 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – säädettyjen suorien 
tukien osalta käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
IV osaston 6 jaksoa lukuun ottamatta –
mukaisia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 2099
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

Poistetaan.

a) se sovelsi 31 päivään joulukuuta 2013 
saakka asetuksen (EY) N:o 73/2009 
V osastossa säädettyä yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää tai rahoitti 
toimenpiteitä mainitun asetuksen 
111 artiklan mukaisesti, tai jos siihen 
sovelletaan kyseisen asetuksen 69 artiklan 
5 kohdassa tai Maltan tapauksessa 
69 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
poikkeusta; ja/tai
b) se myönsi ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 III, IV ja 
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V osastossa – IV osaston 1 luvun 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – säädettyjen suorien 
tukien osalta käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
IV osaston 6 jaksoa lukuun ottamatta –
mukaisia toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Tuotantosidonnaista tukea pitäisi käyttää ainoastaan poikkeusolosuhteissa, sillä se vääristää 
huomattavasti eri jäsenvaltioiden viljelijöiden välistä kilpailua. Ei olisi perusteltua sallia tätä 
toimenpidettä aiemmin käyttäneiden jäsenvaltioiden jatkavan käytäntöä, joka johtaa 
sisämarkkinoiden vääristymien lisääntymiseen.

Tarkistus 2100
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

Poistetaan.

a) se sovelsi 31 päivään joulukuuta 2013 
saakka asetuksen (EY) N:o 73/2009 
V osastossa säädettyä yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää tai rahoitti 
toimenpiteitä mainitun asetuksen 
111 artiklan mukaisesti, tai jos siihen 
sovelletaan kyseisen asetuksen 69 artiklan 
5 kohdassa tai Maltan tapauksessa 
69 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
poikkeusta; ja/tai
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b) se myönsi ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 III, IV ja 
V osastossa – IV osaston 1 luvun 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – säädettyjen suorien 
tukien osalta käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
IV osaston 6 jaksoa lukuun ottamatta –
mukaisia toimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 2101
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

Poistetaan.

a) se sovelsi 31 päivään joulukuuta 2013 
saakka asetuksen (EY) N:o 73/2009 
V osastossa säädettyä yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää tai rahoitti 
toimenpiteitä mainitun asetuksen 
111 artiklan mukaisesti, tai jos siihen 
sovelletaan kyseisen asetuksen 69 artiklan 
5 kohdassa tai Maltan tapauksessa 
69 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
poikkeusta; ja/tai
b) se myönsi ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 III, IV ja 
V osastossa – IV osaston 1 luvun 6 jaksoa 
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lukuun ottamatta – säädettyjen suorien 
tukien osalta käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
IV osaston 6 jaksoa lukuun ottamatta –
mukaisia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 2102
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

Poistetaan.

a) se sovelsi 31 päivään joulukuuta 2013 
saakka asetuksen (EY) N:o 73/2009 V 
osastossa säädettyä yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää tai rahoitti 
toimenpiteitä mainitun asetuksen 111 
artiklan mukaisesti, tai jos siihen 
sovelletaan kyseisen asetuksen 69 artiklan 
5 kohdassa tai Maltan tapauksessa 
69 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
poikkeusta; ja/tai
b) se myönsi ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 III, IV ja 
V osastossa – IV osaston 1 luvun 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – säädettyjen suorien 
tukien osalta käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
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2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
IV osaston 6 jaksoa lukuun ottamatta –
mukaisia toimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 2103
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 20 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

Or. bg

Tarkistus 2104
Iratxe García Pérez

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 20 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

Or. es
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Tarkistus 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 20 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

Or. es

Tarkistus 2106
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 20 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

Or. en

Tarkistus 2107
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 

2. Jäsenvaltion olisi sallittava vahvistaa 
oma tukitasonsa, joka ei saa ylittää
1 kohdassa esitettyä 15 prosentin 
enimmäismäärää.
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enimmäismäärästään, jos

Or. en

Tarkistus 2108
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 15 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

Or. it

Perustelu

Tavoitteena on tarjota enemmän joustovaraa sellaisen riittävän rahoituksen varmistamiseksi, 
jolla voidaan turvata tarpeet jäsenvaltiossa, jossa tietyt maatalouden muodot tai tietyt 
maatalouden alat ovat vaikeuksissa ja niillä on erityinen merkitys taloudellisista ja/tai 
sosiaalista ja/tai ympäristöllisistä syistä.

Tarkistus 2109
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 15 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

Or. en
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Tarkistus 2110
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 15 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

Or. en

Tarkistus 2111
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 15 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

Or. fr

Perustelu

Tuotantosidonnaista tukea saavilla tuotannonaloilla on olennainen merkitys taloudellisista, 
sosiaalisista, ympäristöllisistä sekä perinnön säilyttämiseen liittyvistä syistä. Haasteet ovat 
niin suuret, että jäsenvaltioille olisi niiden halutessa annettava nykyistä suurempi 
liikkumavara.

Tarkistus 2112
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere
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Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
liitteessä II esitettyä vuotuista kansallista 
enimmäismääräänsä:

Or. en

Tarkistus 2113
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
liitteessä II esitettyä vuotuista kansallista 
enimmäismääräänsä:

Or. en

Tarkistus 2114
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
enintään 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi päättää käyttää 
liitteessä II esitetystä vuotuisesta 
kansallisesta enimmäismäärästään

Or. lv
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Tarkistus 2115
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se sovelsi 31 päivään joulukuuta 2013 
saakka asetuksen (EY) N:o 73/2009 
V osastossa säädettyä yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää tai rahoitti 
toimenpiteitä mainitun asetuksen 
111 artiklan mukaisesti, tai jos siihen 
sovelletaan kyseisen asetuksen 69 artiklan 
5 kohdassa tai Maltan tapauksessa 
69 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
poikkeusta; ja/tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2116
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se sovelsi 31 päivään joulukuuta 2013 
saakka asetuksen (EY) N:o 73/2009 
V osastossa säädettyä yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää tai rahoitti 
toimenpiteitä mainitun asetuksen 
111 artiklan mukaisesti, tai jos siihen 
sovelletaan kyseisen asetuksen 69 artiklan 
5 kohdassa tai Maltan tapauksessa 
69 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
poikkeusta; ja/tai

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2117
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se sovelsi 31 päivään joulukuuta 2013 
saakka asetuksen (EY) N:o 73/2009 
V osastossa säädettyä yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää tai rahoitti 
toimenpiteitä mainitun asetuksen 
111 artiklan mukaisesti, tai jos siihen 
sovelletaan kyseisen asetuksen 69 artiklan 
5 kohdassa tai Maltan tapauksessa 
69 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
poikkeusta; ja/tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2118
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se sovelsi 31 päivään joulukuuta 2013 
saakka asetuksen (EY) N:o 73/2009 
V osastossa säädettyä yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää tai rahoitti 
toimenpiteitä mainitun asetuksen 
111 artiklan mukaisesti, tai jos siihen 
sovelletaan kyseisen asetuksen 69 artiklan 
5 kohdassa tai Maltan tapauksessa 
69 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
poikkeusta; ja/tai

a) enintään 20 prosenttia, jos se sovelsi 
31 päivään joulukuuta 2013 saakka 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 V osastossa 
säädettyä yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmää tai rahoitti toimenpiteitä 
mainitun asetuksen 111 artiklan 
mukaisesti, tai jos siihen sovelletaan 
kyseisen asetuksen 69 artiklan 5 kohdassa 
tai Maltan tapauksessa 69 artiklan 
1 kohdassa säädettyä poikkeusta; ja/tai

Or. en
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Tarkistus 2119
Alfreds Rubiks

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se sovelsi 31 päivään joulukuuta 2013 
saakka asetuksen (EY) N:o 73/2009 
V osastossa säädettyä yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää tai rahoitti 
toimenpiteitä mainitun asetuksen 
111 artiklan mukaisesti, tai jos siihen 
sovelletaan kyseisen asetuksen 69 artiklan 
5 kohdassa tai Maltan tapauksessa 
69 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
poikkeusta; ja/tai

a) enintään 20 prosenttia, jos se sovelsi 
31 päivään joulukuuta 2013 saakka 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 V osastossa 
säädettyä yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmää tai rahoitti toimenpiteitä 
mainitun asetuksen 111 artiklan 
mukaisesti, tai jos siihen sovelletaan 
kyseisen asetuksen 69 artiklan 5 kohdassa 
tai Maltan tapauksessa 69 artiklan 
1 kohdassa säädettyä poikkeusta; ja/tai

Or. lv

Tarkistus 2120
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se myönsi ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 III, IV ja 
V osastossa – IV osaston 1 luvun 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – säädettyjen suorien 
tukien osalta käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
IV osaston 6 jaksoa lukuun ottamatta –
mukaisia toimenpiteitä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2121
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se myönsi ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 III, IV ja 
V osastossa – IV osaston 1 luvun 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – säädettyjen suorien
tukien osalta käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
IV osaston 6 jaksoa lukuun ottamatta –
mukaisia toimenpiteitä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2122
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se myönsi ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 III, IV ja 
V osastossa – IV osaston 1 luvun 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – säädettyjen suorien 
tukien osalta käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 

Poistetaan.
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a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
IV osaston 6 jaksoa lukuun ottamatta –
mukaisia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 2123
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se myönsi ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 III, IV ja 
V osastossa – IV osaston 1 luvun 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – säädettyjen suorien 
tukien osalta käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 2 jaksossa 
säädettyjä toimenpiteitä, mainitun 
asetuksen 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
i–iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja 
e alakohdassa säädettyä tukea tai mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – IV osaston 
6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia 
toimenpiteitä.

b) enintään 10 prosenttia, jos se myönsi 
ainakin yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 
aikana yli 5 prosenttia asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
osalta käytettävissä olevasta määrästään 
rahoittaakseen asetuksen (EY) N:o 73/2009 
III osaston 2 luvun 2 jaksossa säädettyjä 
toimenpiteitä, mainitun asetuksen 
68 artiklan 1 kohdan a alakohdan i–
iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja 
e alakohdassa säädettyä tukea tai mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – IV osaston 
6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia 
toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 2124
Alfreds Rubiks

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

b) se myönsi ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 III, IV ja V 
osastossa – IV osaston 1 luvun 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – säädettyjen suorien 
tukien osalta käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 2 jaksossa 
säädettyjä toimenpiteitä, mainitun 
asetuksen 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
i–iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja 
e alakohdassa säädettyä tukea tai mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – IV osaston 
6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia 
toimenpiteitä.

b) enintään 10 prosenttia, jos se myönsi 
ainakin yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 
aikana yli 5 prosenttia asetuksen (EY) N:o 
73/2009 III, IV ja V osastossa – IV osaston 
1 luvun 6 jaksoa lukuun ottamatta –
säädettyjen suorien tukien osalta 
käytettävissä olevasta määrästään 
rahoittaakseen asetuksen (EY) N:o 73/2009 
III osaston 2 luvun 2 jaksossa säädettyjä 
toimenpiteitä, mainitun asetuksen 
68 artiklan 1 kohdan a alakohdan i–
iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja e 
alakohdassa säädettyä tukea tai mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – IV osaston 
6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia 
toimenpiteitä.

Or. lv

Tarkistus 2125
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se myönsi ainakin yhtenä vuonna 
vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 III, IV ja 
V osastossa – IV osaston 1 luvun 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – säädettyjen suorien 
tukien osalta käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 2 jaksossa 
säädettyjä toimenpiteitä, mainitun 
asetuksen 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
i–iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja 
e alakohdassa säädettyä tukea tai mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – IV osaston 
6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia 
toimenpiteitä.

b) enintään 10 prosenttia, jos se myönsi 
ainakin yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 
aikana yli 5 prosenttia asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
osalta käytettävissä olevasta määrästään 
rahoittaakseen asetuksen (EY) N:o 73/2009 
III osaston 2 luvun 2 jaksossa säädettyjä 
toimenpiteitä, mainitun asetuksen 
68 artiklan 1 kohdan a alakohdan i–
iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja 
e alakohdassa säädettyä tukea tai mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – IV osaston 
6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia 
toimenpiteitä.
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Or. en

Tarkistus 2126
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi 
ainakin yhtenä vuonna vuosien 2010–
2013 aikana yli 10 prosenttia asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
myöntämiseen käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia 
toimenpiteitä, voi päättää käyttää yli 
10 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta enimmäismäärästä, jos 
komissio hyväksyy sen 41 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2127
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa Poistetaan.



PE494.491v01-00 126/176 AM\909525FI.doc

FI

säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi 
ainakin yhtenä vuonna vuosien 2010–
2013 aikana yli 10 prosenttia asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
myöntämiseen käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia 
toimenpiteitä, voi päättää käyttää yli 
10 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta enimmäismäärästä, jos 
komissio hyväksyy sen 41 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2128
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi 
ainakin yhtenä vuonna vuosien 2010–
2013 aikana yli 10 prosenttia asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
myöntämiseen käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –

Poistetaan.
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6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia 
toimenpiteitä, voi päättää käyttää yli 
10 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta enimmäismäärästä, jos 
komissio hyväksyy sen 41 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2129
James Nicholson, Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi 
ainakin yhtenä vuonna vuosien 2010–
2013 aikana yli 10 prosenttia asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
myöntämiseen käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia 
toimenpiteitä, voi päättää käyttää yli 
10 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta enimmäismäärästä, jos 
komissio hyväksyy sen 41 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tuotantosidonnaisen tuen prosenttiosuuden pitäisi olla sama kaikkialla EU:ssa. 
Jäsenvaltioilla ei pitäisi olla mahdollisuutta mennä vielä pidemmälle.
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Tarkistus 2130
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi 
ainakin yhtenä vuonna vuosien 2010–
2013 aikana yli 10 prosenttia asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
myöntämiseen käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia 
toimenpiteitä, voi päättää käyttää yli 
10 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta enimmäismäärästä, jos 
komissio hyväksyy sen 41 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2131
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi 
ainakin yhtenä vuonna vuosien 2010–
2013 aikana [yli 10 prosenttia asetuksen 

Poistetaan.
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(EY) N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
myöntämiseen käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia 
toimenpiteitä, voi päättää käyttää yli 
10 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta enimmäismäärästä, jos 
komissio hyväksyy sen 41 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 2132
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi 
ainakin yhtenä vuonna vuosien 2010–
2013 aikana yli 10 prosenttia asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
myöntämiseen käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia 
toimenpiteitä, voi päättää käyttää yli 
10 prosenttia liitteessä II esitetystä 

Poistetaan.
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vuotuisesta enimmäismäärästä, jos 
komissio hyväksyy sen 41 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2133
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi 
ainakin yhtenä vuonna vuosien 2010–
2013 aikana [yli 10 prosenttia asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
myöntämiseen käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia 
toimenpiteitä, voi päättää käyttää yli 
10 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta enimmäismäärästä, jos 
komissio hyväksyy sen 41 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2134
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi 
ainakin yhtenä vuonna vuosien 2010–
2013 aikana yli 10 prosenttia asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
myöntämiseen käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 
2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, 
mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan 
b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai 
mainitun asetuksen IV osaston 1 luvun –
6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia 
toimenpiteitä, voi päättää käyttää yli 
10 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta enimmäismäärästä, jos 
komissio hyväksyy sen 41 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2135
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 10 prosenttia asetuksen (EY) N:o 
73/2009 III, IV ja V osastossa – IV osaston 
1 luvun 6 jaksoa lukuun ottamatta –
säädettyjen suorien tukien myöntämiseen 
käytettävissä olevasta määrästään 
rahoittaakseen asetuksen (EY) N:o 73/2009 
III osaston 2 luvun 2 jaksossa säädettyjä 
toimenpiteitä, mainitun asetuksen 

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 10 prosenttia asetuksen (EY) N:o 
73/2009 III, IV ja V osastossa – IV osaston 
1 luvun 6 jaksoa lukuun ottamatta –
säädettyjen suorien tukien myöntämiseen 
käytettävissä olevasta määrästään 
rahoittaakseen asetuksen (EY) N:o 73/2009 
III osaston 2 luvun 2 jaksossa säädettyjä 
toimenpiteitä, mainitun asetuksen 
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68 artiklan 1 kohdan a alakohdan i–
iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja 
e alakohdassa säädettyä tukea tai mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – mukaisia toimenpiteitä, 
voi päättää käyttää yli 10 prosenttia
liitteessä II esitetystä vuotuisesta 
enimmäismäärästä, jos komissio hyväksyy 
sen 41 artiklan mukaisesti.

68 artiklan 1 kohdan a alakohdan i–
iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja 
e alakohdassa säädettyä tukea, mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – mukaisia toimenpiteitä 
tai mainitun asetuksen V osaston 
4 luvussa säädettyä tukea, voi päättää 
käyttää 20 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta enimmäismäärästä, jos 
komissio hyväksyy sen 41 artiklan 
mukaisesti.

Or. bg

Tarkistus 2136
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 10 prosenttia asetuksen (EY) N:o 
73/2009 III, IV ja V osastossa – IV osaston 
1 luvun 6 jaksoa lukuun ottamatta –
säädettyjen suorien tukien myöntämiseen 
käytettävissä olevasta määrästään 
rahoittaakseen asetuksen (EY) N:o 73/2009 
III osaston 2 luvun 2 jaksossa säädettyjä 
toimenpiteitä, mainitun asetuksen 
68 artiklan 1 kohdan a alakohdan i–
iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja 
e alakohdassa säädettyä tukea tai mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – mukaisia toimenpiteitä, 
voi päättää käyttää yli 10 prosenttia
liitteessä II esitetystä vuotuisesta 
enimmäismäärästä, jos komissio hyväksyy 
sen 41 artiklan mukaisesti.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 10 prosenttia asetuksen (EY) N:o 
73/2009 III, IV ja V osastossa – IV osaston 
1 luvun 6 jaksoa lukuun ottamatta –
säädettyjen suorien tukien myöntämiseen 
käytettävissä olevasta määrästään 
rahoittaakseen asetuksen (EY) N:o 73/2009 
III osaston 2 luvun 2 jaksossa säädettyjä 
toimenpiteitä, mainitun asetuksen 
68 artiklan 1 kohdan a alakohdan i–
iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja 
e alakohdassa säädettyä tukea tai mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – mukaisia toimenpiteitä, 
voi päättää käyttää yli 15 prosenttia
liitteessä II esitetystä vuotuisesta 
enimmäismäärästä, jos komissio hyväksyy 
sen 41 artiklan mukaisesti.

Or. it
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Perustelu

Tavoitteena on tarjota enemmän joustovaraa sellaisen riittävän rahoituksen varmistamiseksi, 
jolla voidaan turvata tarpeet jäsenvaltiossa, jossa tietyt maatalouden muodot tai tietyt 
maatalouden alat ovat vaikeuksissa ja niillä on erityinen merkitys taloudellisista ja/tai 
sosiaalista ja/tai ympäristöllisistä syistä.

Tarkistus 2137
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 10 prosenttia asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
myöntämiseen käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 2 jaksossa 
säädettyjä toimenpiteitä, mainitun 
asetuksen 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
i–iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja 
e alakohdassa säädettyä tukea tai mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – mukaisia toimenpiteitä, 
voi päättää käyttää yli 10 prosenttia 
liitteessä II esitetystä vuotuisesta 
enimmäismäärästä, jos komissio hyväksyy 
sen 41 artiklan mukaisesti.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 10 prosenttia maatalouden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä 22 päivänä 
lokakuuta 2007 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva asetus1) 
182 artiklan 7 kohdassa ja asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
myöntämiseen käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 2 jaksossa 
säädettyjä toimenpiteitä, mainitun 
asetuksen 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
i–iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja 
e alakohdassa säädettyä tukea tai mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – mukaisia toimenpiteitä, 
voi päättää käyttää yli 10 prosenttia 
liitteessä II esitetystä vuotuisesta 
enimmäismäärästä, jos komissio hyväksyy 
sen 41 artiklan mukaisesti.

Or. en
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(EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

Perustelu

Viittaus asetuksen (EY) N:o 1234/2007 182 artiklan 7 kohtaan pitäisi lisätä, jotta laskelmassa 
otetaan huomioon kaikki asetuksen (EY) N:o 73/2009 68 artiklaan perustuva 
tuotantosidonnainen tuki.

Tarkistus 2138
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 10 prosenttia asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
myöntämiseen käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 2 jaksossa 
säädettyjä toimenpiteitä, mainitun 
asetuksen 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
i–iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja 
e alakohdassa säädettyä tukea tai mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – mukaisia toimenpiteitä, 
voi päättää käyttää yli 10 prosenttia 
liitteessä II esitetystä vuotuisesta 
enimmäismäärästä, jos komissio hyväksyy 
sen 41 artiklan mukaisesti.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 10 prosenttia asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
myöntämiseen käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 2 jaksossa 
säädettyjä toimenpiteitä, mainitun 
asetuksen 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
i–iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja 
e alakohdassa säädettyä tukea tai mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – mukaisia toimenpiteitä, 
sekä jäsenvaltio, joka on soveltanut 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 V osaston 
4 luvussa säädettyjä täydentäviä 
kansallisia suoria tukia ja erillistukia, voi 
päättää käyttää yli 10 prosenttia liitteessä II 
esitetystä vuotuisesta enimmäismäärästä, 
jos komissio hyväksyy sen 41 artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Kaikille jäsenvaltioille pitäisi antaa tasavertainen mahdollisuus vahvistaa 
tuotantosidonnaisen tuen prosenttiosuuden raja kilpailun vääristymisen ehkäisemiseksi.

Tarkistus 2139
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 10 prosenttia asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
myöntämiseen käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 2 jaksossa 
säädettyjä toimenpiteitä, mainitun 
asetuksen 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
i–iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja 
e alakohdassa säädettyä tukea tai mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – mukaisia toimenpiteitä, 
voi päättää käyttää yli 10 prosenttia 
liitteessä II esitetystä vuotuisesta 
enimmäismäärästä, jos komissio hyväksyy 
sen 41 artiklan mukaisesti.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio, joka myönsi ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 10 prosenttia asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III, IV ja V osastossa –
IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun 
ottamatta – säädettyjen suorien tukien 
myöntämiseen käytettävissä olevasta 
määrästään rahoittaakseen asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 III osaston 2 luvun 2 jaksossa 
säädettyjä toimenpiteitä, mainitun 
asetuksen 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
i–iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja 
e alakohdassa säädettyä tukea tai mainitun 
asetuksen IV osaston 1 luvun – 6 jaksoa 
lukuun ottamatta – mukaisia toimenpiteitä, 
voi päättää käyttää yli 10 prosenttia 
liitteessä II esitetystä vuotuisesta 
enimmäismäärästä, jos komissio hyväksyy 
sen 41 artiklan mukaisesti. Tämä kohta 
poistetaan asteittain viimeistään vuonna 
2016.

Or. en

Tarkistus 2140
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansallisten enimmäismäärien 
prosenttiosuutta, johon viitataan 1–
3 kohdassa, nostetaan 3 prosenttiyksikköä 
niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka 
päättävät käyttää vähintään 3 prosenttia 
liitteessä II säädetystä kansallisesta 
enimmäismäärästään tämän luvun 
mukaiseen valkuaiskasvien tuotannon 
tukemiseen.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä alijäämäistä valkuaiskasvien tuotantoa EU:ssa pitäisi kannustaa vapaaehtoisen 
tuotantosidonnaisen tuen puitteissa ja noudattaen siten EU:n kansainvälisiä velvoitteita 
WTO:ssa.

Tarkistus 2141
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 
2016 asti tarkistaa 1, 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti tekemäänsä päätöstä siten, että 
se tulee voimaan vuodesta 2017 alkaen,

Poistetaan.

a) korottaakseen 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettua prosenttiosuutta tapauksen 
mukaan mainituissa kohdissa säädetyissä 
rajoissa ja tarvittaessa muuttaakseen tuen 
myöntämisedellytyksiä;
b) alentaakseen tuotantosidonnaisen tuen 
rahoitukseen käytettävää prosenttiosuutta 
ja tarvittaessa muuttaakseen kyseisen 
tuen myöntämisedellytyksiä;
c) lopettaakseen tämän luvun mukaisen 
tuen myöntämisen.
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Or. fr

Tarkistus 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2016 
asti tarkistaa 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
tekemäänsä päätöstä siten, että se tulee 
voimaan vuodesta 2017 alkaen,

4. Jäsenvaltio voi kunkin vuoden
1 päivään elokuuta asti tarkistaa 1, 2 ja 
3 kohdan mukaisesti tekemäänsä päätöstä 
siten, että se tulee voimaan seuraavasta 
vuodesta alkaen,

Or. es

Tarkistus 2143
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2016
asti tarkistaa 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti
tekemäänsä päätöstä siten, että se tulee 
voimaan vuodesta 2017 alkaen,

4. Jäsenvaltio voi kunkin vuoden
1 päivään elokuuta asti tarkistaa 1, 2 ja 
3 kohdan mukaisesti tekemäänsä päätöstä 
siten, että se tulee voimaan seuraavasta
vuodesta alkaen,

Or. bg

Tarkistus 2144
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2016
asti tarkistaa 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
tekemäänsä päätöstä siten, että se tulee 
voimaan vuodesta 2017 alkaen,

4. Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2015 
ja/tai 1 päivään elokuuta 2017 asti 
tarkistaa 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
tekemäänsä päätöstä siten, että se tulee 
voimaan seuraavasta vuodesta alkaen,

Or. en

Tarkistus 2145
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2016 
asti tarkistaa 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
tekemäänsä päätöstä siten, että se tulee 
voimaan vuodesta 2017 alkaen,

4. Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2016 
asti tarkistaa 1 kohdan mukaisesti 
tekemäänsä päätöstä siten, että se tulee 
voimaan vuodesta 2017 alkaen,

Or. en

Tarkistus 2146
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2016 
asti tarkistaa 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
tekemäänsä päätöstä siten, että se tulee 
voimaan vuodesta 2017 alkaen,

4. Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2016 
asti tarkistaa 1 kohdan mukaisesti 
tekemäänsä päätöstä siten, että se tulee 
voimaan vuodesta 2017 alkaen,

Or. en
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Tarkistus 2147
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2016 
asti tarkistaa 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
tekemäänsä päätöstä siten, että se tulee 
voimaan vuodesta 2017 alkaen,

4. Jäsenvaltio voi 1 päivään elokuuta 2016 
asti tarkistaa 1 kohdan mukaisesti 
tekemäänsä päätöstä siten, että se tulee 
voimaan vuodesta 2017 alkaen,

Or. en

Tarkistus 2148
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) korottaakseen 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettua prosenttiosuutta tapauksen 
mukaan mainituissa kohdissa säädetyissä 
rajoissa ja tarvittaessa muuttaakseen tuen 
myöntämisedellytyksiä;

a) korottaakseen 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettua prosenttiosuutta tapauksen 
mukaan mainituissa kohdissa säädetyissä 
rajoissa ja tarvittaessa muuttaakseen tuen 
myöntämisedellytyksiä;

Or. en

Tarkistus 2149
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) korottaakseen 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettua prosenttiosuutta tapauksen 
mukaan mainituissa kohdissa säädetyissä 
rajoissa ja tarvittaessa muuttaakseen tuen 
myöntämisedellytyksiä;

a) korottaakseen 1 kohdan mukaisesti 
vahvistettua prosenttiosuutta tapauksen 
mukaan mainituissa kohdissa säädetyissä 
rajoissa ja tarvittaessa muuttaakseen tuen 
myöntämisedellytyksiä;
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Or. en

Tarkistus 2150
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) korottaakseen 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettua prosenttiosuutta tapauksen 
mukaan mainituissa kohdissa säädetyissä 
rajoissa ja tarvittaessa muuttaakseen tuen 
myöntämisedellytyksiä;

a) korottaakseen 1, 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti vahvistettua prosenttiosuutta 
tapauksen mukaan mainituissa kohdissa 
säädetyissä rajoissa ja tarvittaessa 
muuttaakseen tuen myöntämisedellytyksiä;

Or. es

Tarkistus 2151
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) korottaakseen 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettua prosenttiosuutta tapauksen 
mukaan mainituissa kohdissa säädetyissä 
rajoissa ja tarvittaessa muuttaakseen tuen 
myöntämisedellytyksiä;

a) korottaakseen 1, 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti vahvistettua prosenttiosuutta 
tapauksen mukaan mainituissa kohdissa 
säädetyissä rajoissa ja tarvittaessa 
muuttaakseen tuen myöntämisedellytyksiä;

Or. es

Perustelu

Joustonvaraa pyydetään lisäämään, jotta toimenpiteiden alkuvaiheen suunnittelussa voidaan 
toimia varovaisemmin, jolloin myöhemmässä vaiheessa voidaan aikaisempien vuosien 
kokemusten perusteella lisätä rahoitusta, jos kysyntä on alun perin ennakoitua suurempaa, ja 
antaa tukea myös niille aloille, joille tukea ei alun perin ole myönnetty.
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Tarkistus 2152
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio vahvistaa vuosittain 
täytäntöönpanosäädöksillä tukea 
vastaavan enimmäismäärän sen 
perusteella, millaisesta käytettävästä 
kansallisen enimmäismäärän osuudesta 
kukin jäsenvaltio on 1–4 kohdan nojalla 
päättänyt. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastusmenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2153
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio vahvistaa vuosittain 
täytäntöönpanosäädöksillä tukea vastaavan 
enimmäismäärän sen perusteella, 
millaisesta käytettävästä kansallisen 
enimmäismäärän osuudesta kukin 
jäsenvaltio on 1–4 kohdan nojalla 
päättänyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

5. Komissio vahvistaa vuosittain 
täytäntöönpanosäädöksillä tukea vastaavan 
enimmäismäärän sen perusteella, 
millaisesta käytettävästä kansallisen 
enimmäismäärän osuudesta kukin 
jäsenvaltio on 1 kohdan nojalla päättänyt. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2154
Diane Dodds, James Nicholson
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Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio vahvistaa vuosittain 
täytäntöönpanosäädöksillä tukea vastaavan 
enimmäismäärän sen perusteella, 
millaisesta käytettävästä kansallisen 
enimmäismäärän osuudesta kukin 
jäsenvaltio on 1–4 kohdan nojalla 
päättänyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

5. Komissio vahvistaa vuosittain 
täytäntöönpanosäädöksillä tukea vastaavan 
enimmäismäärän sen perusteella, 
millaisesta käytettävästä kansallisen 
enimmäismäärän osuudesta kukin 
jäsenvaltio on 1 ja 2 kohdan nojalla 
päättänyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2155
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio vahvistaa vuosittain 
täytäntöönpanosäädöksillä tukea vastaavan 
enimmäismäärän sen perusteella, 
millaisesta käytettävästä kansallisen 
enimmäismäärän osuudesta kukin 
jäsenvaltio on 1–4 kohdan nojalla 
päättänyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

5. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi vahvistaa 
vuosittain tukea vastaavan 
enimmäismäärän sen perusteella, 
millaisesta käytettävästä kansallisen 
enimmäismäärän osuudesta kukin 
jäsenvaltio on 1–4 kohdan nojalla 
päättänyt.

Or. de

Perustelu

Vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen enimmäismäärän vahvistaminen ei ole puhtaasti 
tekninen päätös.
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Tarkistus 2156
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ehdotus asetukseksi
39 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 a artikla
Kansallinen vapaaehtoinen täydentävä 

tuki
1. Jäsenvaltiot, jotka päättävät ottaa 
käyttöön vapaaehtoisen 
tuotantosidonnaisen tuen emolehmäalalla 
38 artiklan mukaisesti, voivat myöntää 
ylimääräisen kansallisen palkkion 
viljelijöille täydentämään näiden samana 
kalenterivuonna saamaa 
tuotantosidonnaista tukea.
2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän 
ylimääräisen kansallisen tuen 
myöntämisehdot samaan aikaan kuin 
tuotantosidonnaisen tuen ehdot ja 
tuotantosidonnaisen tuen 
menettelysääntöjen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 2157
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

40 artikla Poistetaan.
Tiedonannot
1. Edellä olevassa 39 artiklassa tarkoitetut 
päätökset on annettava komissiolle 
tiedoksi viimeistään mainitussa artiklassa 
tarkoitettuna määräpäivänä, ja 
tiedonannossa on 39 artiklan 4 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettua päätöstä 
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lukuun ottamatta oltava tiedot 
kohdealueesta, valituista maatalouden 
muodoista tai aloista sekä myönnettävän 
tuen tasosta.
2. Edellä olevan 39 artiklan 2 ja 
3 kohdassa tai tarvittaessa 39 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa 
päätöksissä on oltava myös 
yksityiskohtainen kuvaus kohdealueen 
erityistilanteesta sekä maatalouden 
muotojen tai alojen erityispiirteistä, joiden 
vuoksi 39 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus ei riitä 38 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen vaikeuksien 
voittamiseen ja joiden vuoksi tukitason 
korottaminen on oikeutettua.

Or. en

Tarkistus 2158
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevassa 39 artiklassa tarkoitetut 
päätökset on annettava komissiolle tiedoksi 
viimeistään mainitussa artiklassa 
tarkoitettuna määräpäivänä, ja 
tiedonannossa on 39 artiklan 4 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettua päätöstä lukuun 
ottamatta oltava tiedot kohdealueesta, 
valituista maatalouden muodoista tai 
aloista sekä myönnettävän tuen tasosta.

1. Edellä olevassa 39 artiklassa tarkoitetut 
päätökset on annettava komissiolle tiedoksi 
viimeistään mainitussa artiklassa 
tarkoitettuna määräpäivänä, ja 
tiedonannossa on 39 artiklan 4 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettua päätöstä lukuun
ottamatta oltava tiedot kohdealueesta, 
valituista maatalouden muodoista tai 
aloista sekä myönnettävän tuen tasosta ja 
nykyisestä tuotantotasosta 
asianomaisella/asianomaisilla 
alalla/aloilla ja alueella/alueilla.

Or. en

Perustelu

On otettava käyttöön suojatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tuotantosidonnaista tukea 
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myönnetään vain siinä määrin kuin on tarpeen luoda kannustimia nykyisen tuotantotason 
säilyttämiseksi asianomaisilla alueilla.

Tarkistus 2159
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 39 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tai tarvittaessa 39 artiklan 4 kohdan
a alakohdassa tarkoitetuissa päätöksissä on 
oltava myös yksityiskohtainen kuvaus 
kohdealueen erityistilanteesta sekä 
maatalouden muotojen tai alojen 
erityispiirteistä, joiden vuoksi 39 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus ei 
riitä 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
vaikeuksien voittamiseen ja joiden vuoksi 
tukitason korottaminen on oikeutettua.

2. Edellä 39 artiklan 2 ja 3 kohdassa tai 
tarvittaessa 39 artiklan 2 kohdan
a alakohdassa tarkoitetuissa päätöksissä on 
oltava myös yksityiskohtainen kuvaus 
kohdealueen erityistilanteesta sekä 
maatalouden muotojen tai tiettyjen 
maatalouden alojen erityispiirteistä, joiden 
vuoksi 39 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus ei riitä 38 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen vaikeuksien 
voittamiseen ja joiden vuoksi tukitason 
korottaminen on oikeutettua.

Or. en

Tarkistus 2160
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevassa 39 artiklassa tarkoitetut 
päätökset on annettava komissiolle tiedoksi
viimeistään mainitussa artiklassa 
tarkoitettuna määräpäivänä, ja 
tiedonannossa on 39 artiklan 4 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettua päätöstä lukuun 
ottamatta oltava tiedot kohdealueesta, 
valituista maatalouden muodoista tai 
aloista sekä myönnettävän tuen tasosta.

1. Edellä olevassa 39 artiklassa tarkoitetut 
päätökset on annettava komissiolle tiedoksi 
viimeistään mainitussa artiklassa 
tarkoitettuna määräpäivänä, ja 
tiedonannossa on 39 artiklan c kohdassa
tarkoitettua päätöstä lukuun ottamatta 
oltava tiedot kohdealueesta, valituista 
maatalouden muodoista tai aloista sekä 
myönnettävän tuen tasosta.
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Or. en

Tarkistus 2161
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 39 artiklan 2 ja 3 
kohdassa tai tarvittaessa 39 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa 
päätöksissä on oltava myös 
yksityiskohtainen kuvaus kohdealueen 
erityistilanteesta sekä maatalouden 
muotojen tai alojen erityispiirteistä, joiden 
vuoksi 39 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus ei riitä 38 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen vaikeuksien 
voittamiseen ja joiden vuoksi tukitason 
korottaminen on oikeutettua.

2. Tällaisen tuen ensimmäistä 
täytäntöönpanovuotta seuraavan vuoden 
elokuun 1 päivään mennessä ja elokuun 
1 päivään mennessä on ilmoitettava 
komissiolle kaikista muutoksista, joita on 
tapahtunut tuotantotasossa alalla/aloilla 
ja alueella/alueilla, joilla 
tuotantosidonnaista tukea on käytetty.

Or. en

Perustelu

Tuotantosidonnaista tukea pitäisi myöntää vain siinä määrin kuin on tarpeen luoda 
kannustimia nykyisen tuotantotason säilyttämiseksi asianomaisilla alueilla.

Tarkistus 2162
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

41 artikla Poistetaan.
Komission hyväksyntä
1. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä 39 artiklan 
3 kohdassa tai tarvittaessa 39 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
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päätöksen, jos asianomaisella alueella tai 
alalla todetaan esiintyvän jonkin 
seuraavista tarpeista:
a) tarve pitää tietty tuotanto tietyllä tasolla 
vaihtoehtojen puutteen vuoksi sekä 
tuotannon lopettamisriskin ja siitä 
johtuvien yhteiskunnallisten ongelmien 
ja/tai ympäristöongelmien 
vähentämiseksi;
b) tarve varmistaa vakaa tarjonta 
paikalliselle jalostusteollisuudelle ja estää 
mahdollisen rakennemuutoksen 
aiheuttamat kielteiset yhteiskunnalliset ja 
taloudelliset seuraukset;
c) tarve kompensoida haittoja, joita tietyn 
alan viljelijöille aiheutuu asianomaisten 
markkinoiden pysyvien häiriöiden vuoksi;
d) tarve toteuttaa toimia silloin kun tämän 
asetuksen, asetuksen (EU) N:o [RDR] tai 
hyväksytyn valtiontukijärjestelmän 
mukaisesti saatavilla olevaa muuta tukea 
pidetään riittämättömänä a, b ja 
c alakohdassa säädettyihin tarpeisiin 
vastaamiseksi.
2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka 
koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen 
päätösten arviointi- ja 
hyväksymismenettelyä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2163
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 1. Tapauksissa, joissa komissio katsoo 
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täytäntöönpanosäädöksellä 39 artiklan 
3 kohdassa tai tarvittaessa 39 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
päätöksen, jos asianomaisella alueella tai 
alalla todetaan esiintyvän jonkin 
seuraavista tarpeista:

jäsenvaltion 40 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti toimittamien tietojen 
perusteella, ettei 38 artiklan 4 kohdan 
vaatimuksia ole täytetty, se vaatii 
täytäntöönpanosäädöksillä kyseistä 
jäsenvaltiota mukauttamaan 
tuotantosidonnaisen tukensa tasoa siten, 
että se on yhdenmukainen kyseisten 
vaatimusten kanssa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan vielä, että tuotantosidonnaista tukea pitäisi myöntää 
ainoastaan tuotantotason säilyttämiseksi asianomaisilla alueilla.

Tarkistus 2164
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanosäädöksellä 39 artiklan 
3 kohdassa tai tarvittaessa 39 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
päätöksen, jos asianomaisella alueella tai 
alalla todetaan esiintyvän jonkin 
seuraavista tarpeista:

1. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi hyväksyä 
39 artiklan 3 kohdassa tai tarvittaessa 
39 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun päätöksen, jos asianomaisella 
alueella tai alalla todetaan esiintyvän 
jonkin seuraavista tarpeista:

Or. de

Perustelu

Tämä ei ole puhtaasti tekninen päätös.
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Tarkistus 2165
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä 39 artiklan 
3 kohdassa tai tarvittaessa 39 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
päätöksen, jos asianomaisella alueella tai 
alalla todetaan esiintyvän jonkin 
seuraavista tarpeista:

1. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä 39 artiklan 
3 kohdassa tai tarvittaessa 39 artiklan
2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
päätöksen, jos asianomaisella alueella tai 
alalla todetaan esiintyvän jonkin 
seuraavista tarpeista:

Or. en

Tarkistus 2166
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarve pitää tietty tuotanto tietyllä tasolla 
vaihtoehtojen puutteen vuoksi sekä 
tuotannon lopettamisriskin ja siitä 
johtuvien yhteiskunnallisten ongelmien 
ja/tai ympäristöongelmien 
vähentämiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2167
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarve varmistaa vakaa tarjonta Poistetaan.
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paikalliselle jalostusteollisuudelle ja estää 
mahdollisen rakennemuutoksen 
aiheuttamat kielteiset yhteiskunnalliset ja 
taloudelliset seuraukset;

Or. en

Tarkistus 2168
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarve varmistaa vakaa tarjonta 
paikalliselle jalostusteollisuudelle ja estää 
mahdollisen rakennemuutoksen 
aiheuttamat kielteiset yhteiskunnalliset ja 
taloudelliset seuraukset;

b) tarve varmistaa vakaa tarjonta 
paikalliselle jalostusteollisuudelle ja 
paikallisille elintarvikeketjuille ja estää 
mahdollisen rakennemuutoksen 
aiheuttamat kielteiset yhteiskunnalliset ja 
taloudelliset seuraukset;

Or. en

Tarkistus 2169
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarve kompensoida haittoja, joita tietyn 
alan viljelijöille aiheutuu asianomaisten 
markkinoiden pysyvien häiriöiden vuoksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2170
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tarve toteuttaa toimia silloin kun tämän 
asetuksen, asetuksen (EU) N:o [RDR] tai 
hyväksytyn valtiontukijärjestelmän 
mukaisesti saatavilla olevaa muuta tukea 
pidetään riittämättömänä a, b ja c 
alakohdassa säädettyihin tarpeisiin 
vastaamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2171
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Päätös, johon viitataan 39 artiklan 
3 kohdassa tai tarvittaessa 39 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa, ei saa johtaa 
markkinoiden vääristymiseen ja 
epätasapainoon eurooppalaisten 
toimijoiden tasapuolisissa 
toimintaedellytyksissä. Tällaisissa 
tapauksissa komissio ei hyväksy tukea.

Or. en

Tarkistus 2172
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. tarve antaa oikeasuhteista ja 
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oikeudenmukaista tukea tuottajille, jotka 
ovat saaneet vuoteen 2013 asti tukia 
peruskauden tuotantomäärien (karjan 
pääluvun), saatujen tulojen tai 
tuotantokiintiöiden perusteella.

Or. es

Perustelu

Solicitamos el incremento del 10 % del límite máximo estatal de ayudas asociadas 
voluntarias, dado que se cumplen las condiciones del articulo 39.3 de la propuesta de 
Reglamento. Para facilitar la viabilidad de la propuesta del articulo 39.3 (aprobación por 
parte de la Comisión de la autorización de destinar más del 10% del limite nacional a ayudas 
asociadas) se propone que se tenga en consideración la necesidad de dar un soporte 
proporcional y equitativo a los productores que hasta el 2013 han recibido ayudas basadas 
en los niveles de producción de los periodos de base (cabezas de ganado) o en los 
rendimientos obtenidos o en las cuotas de producción, como una más de las necesidades de la 
región o sector en cuestión.

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

Tarkistus 2173
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. tarve antaa oikeasuhteista ja 
oikeudenmukaista tukea tuottajille, jotka 
ovat saaneet asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 tai asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaisesti tukia 
peruskauden tuotantomäärien (karjan 
pääluvun), saatujen tulojen tai 
tuotantokiintiöiden perusteella.

Or. es

Tarkistus 2174
Hans-Peter Mayer
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Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka 
koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen 
päätösten arviointi- ja 
hyväksymismenettelyä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi antaa säännöt, jotka 
koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen 
päätösten arviointi- ja 
hyväksymismenettelyä.

Or. de

Perustelu

Tämä ei ole puhtaasti tekninen päätös.

Tarkistus 2175
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
IV osasto – 1 a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a luku
Päätoimisille viljelijöille myönnettävä tuki
41 a artikla
Yleiset säännöt
1. Jäsenvaltio myöntää päätoimisille 
viljelijöille vuotuista tukea maatalouden 
vuotuisen työpanosyksikön mukaan.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
myönnetään
a) täysi-ikäisille luonnollisille henkilöille, 
jotka eivät saa eläkettä tai 
työkyvyttömyysetuutta, joka on myönnetty 
täydellisestä kyvyttömyydestä viljelijän 
ammatin harjoittamiseen, ja jotka saavat 
vähintään 50 prosenttia tuloistaan 
tilallaan harjoitetusta 
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maataloustoiminnasta ja jotka käyttävät 
työaikaa muuhun kuin tilaan liittyvään 
toimintaan enintään puolet 
kokonaistyöajastaan; ja
b) oikeushenkilöille, joiden osakkaista ja 
pääomasta vähintään 50 prosenttia 
kuuluu luonnollisia henkilöitä oleville 
päätoimisille viljelijöille. Jos 
oikeushenkilö muodostuu yksinomaan tai 
enemmistönä muista oikeushenkilöistä, 
huomioon otetaan yritysten 
yhteenliittymät tai sidokset muihin 
yrityksiin sen määrittämiseksi, kuuluuko 
kyseisten yhteenliittymien tai 
sidosyritysten osakkaista, pääomasta tai 
osakkeista vähintään 50 prosenttia 
päätoimisina viljelijöinä toimiville 
viljelijöille.
41 b artikla
Tuen määrä
Tuen yksikkömäärä maatalouden 
vuotuista työpanosyksikköä kohti 
lasketaan jokaisena asianomaisena 
vuonna jakamalla 41 c artiklan 
1 kohdassa säädetty kansallinen tai 
alueellinen enimmäismäärä tukeen 
oikeuttavien maatalouden vuotuisten 
työpanosyksikköjen määrällä.
41 c artikla
Rahoitusta koskevat säännökset
1. Jäsenvaltion on käytettävä tässä 
luvussa tarkoitetun tuen rahoittamiseen 
15 prosenttia liitteessä II esitetystä 
kansallisesta enimmäismäärästä.
2. Komissio vahvistaa vuosittain 
täytäntöönpanosäädöksillä vastaavan 
enimmäismäärän tässä luvussa 
tarkoitetulle tuelle. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es
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Tarkistus 2176
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
IV osasto – 2 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Puuvillan lajikohtainen tuki Puuvillan määräaikainen lajikohtainen 
tuki

Or. de

Tarkistus 2177
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
42 artikla

Komission teksti Tarkistus

42 artikla Poistetaan.
Soveltamisala
CN-koodin 5201 00 puuvillan tuottajille 
myönnetään tukea tässä luvussa 
vahvistetuin edellytyksin, jäljempänä 
’puuvillan lajikohtainen tuki’.

Or. en

Tarkistus 2178
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

43 artikla Poistetaan.
Tukikelpoisuus
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1. Puuvillan lajikohtaista tukea 
myönnetään puuvillan tukikelpoiselle 
viljelyalalle hehtaaria kohden. Jotta 
viljelyalalle voidaan myöntää tukea, sen 
on sijaittava jäsenvaltion puuvillan 
tuotantoon hyväksymällä 
maatalousmaalla ja sille on pitänyt kylvää 
hyväksyttyjä lajikkeita, jotka 
tosiasiallisesti korjataan tavanomaisissa 
kasvuolosuhteissa.
Puuvillan lajikohtainen tuki maksetaan 
virheettömästä, aidosta ja 
myyntikelpoisesta puuvillasta.
2. Jäsenvaltion on hyväksyttävä 
1 kohdassa tarkoitetut maa ja lajikkeet 
3 kohdan mukaisesti vahvistettavien 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.
3. Komissiolla on puuvillan lajikohtaisen 
tuen tehokkaan hallinnoinnin 
varmistamiseksi valta antaa delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti 
säännöistä ja edellytyksistä, jotka 
koskevat maan ja lajikkeiden 
hyväksymistä puuvillan lajikohtaista 
tukea varten.
4. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka 
koskevat hyväksymismenettelyä ja 
kyseiseen hyväksymiseen liittyviä 
tiedonantoja viljelijöille. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2179
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Puuvillan lajikohtainen tuki maksetaan 
virheettömästä, aidosta ja 
myyntikelpoisesta puuvillasta.

Puuvillan lajikohtainen tuki maksetaan 
virheettömästä, aidosta ja 
myyntikelpoisesta puuvillasta. Puuvillan 
monokulttuuri ei ole tukikelpoista.

Or. en

Tarkistus 2180
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2181
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2182
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
45 artikla
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Komission teksti Tarkistus

45 artikla Poistetaan.
Hyväksytyt toimialakohtaiset 
organisaatiot
1. Tässä luvussa ’hyväksytyllä 
toimialakohtaisella organisaatiolla’ 
tarkoitetaan oikeushenkilöä, jonka 
muodostavat puuvillaa tuottavat viljelijät 
ja vähintään yksi siementenpoistaja ja 
joka muun muassa
a) auttaa parantamaan puuvillan 
markkinoille saattamisen koordinointia 
erityisesti selvitysten ja 
markkinatutkimusten avulla;
b) laatii unionin sääntöjen kanssa 
yhteensopivia vakiosopimuksia;
c) huolehtii tuotannon suuntaamisesta 
tuotteisiin, jotka vastaavat paremmin 
markkinoiden tarpeita ja kuluttajien 
kysyntää erityisesti laadun ja 
kuluttajansuojan suhteen;
d) uudistaa tuotteen laadun
parantamiseen tähtääviä menetelmiä ja 
keinoja;
e) kehittää markkinointistrategioita 
puuvillan myynnin edistämiseksi 
laatusertifiointijärjestelmillä.
2. Jäsenvaltion, jonne siementenpoistajat 
ovat sijoittautuneet, on hyväksyttävä 
3 kohdan mukaisesti vahvistettavia 
perusteita noudattavat toimialakohtaiset 
organisaatiot.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti
a) toimialakohtaisten organisaatioiden 
hyväksymisperusteista;
b) tuottajien velvollisuuksista;
c) säännöistä sellaista tilannetta varten, 
jossa hyväksytty toimialakohtainen 
organisaatio ei ole kyseisten perusteiden 
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mukainen.

Or. en

Tarkistus 2183
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
46 artikla

Komission teksti Tarkistus

46 artikla Poistetaan.
Tuen myöntäminen
1. Viljelijöille myönnetään puuvillan 
lajikohtaista tukea tukikelpoista hehtaaria 
kohden 44 artiklan mukaisesti.
2. Hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation jäseninä oleville viljelijöille 
myönnetään 44 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn perusalan rajoissa puuvillan 
lajikohtainen tuki tukikelpoista hehtaaria 
kohden korotettuna kahdella eurolla.

Or. en

Tarkistus 2184
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
46 artikla

Komission teksti Tarkistus

46 artikla Poistetaan.
Tuen myöntäminen
1. Viljelijöille myönnetään puuvillan 
lajikohtaista tukea tukikelpoista hehtaaria 
kohden 44 artiklan mukaisesti.
2. Hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation jäseninä oleville viljelijöille 
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myönnetään 44 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn perusalan rajoissa puuvillan 
lajikohtainen tuki tukikelpoista hehtaaria 
kohden korotettuna kahdella eurolla.

Or. en

Tarkistus 2185
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijöille myönnetään puuvillan 
lajikohtaista tukea tukikelpoista hehtaaria 
kohden 44 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2186
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksytyn toimialakohtaisen 
organisaation jäseninä oleville viljelijöille 
myönnetään 44 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn perusalan rajoissa puuvillan 
lajikohtainen tuki tukikelpoista hehtaaria 
kohden korotettuna kahdella eurolla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2187
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Ehdotus asetukseksi
46 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 a artikla
Arviointi

Komissiota pyydetään esittämään 
kertomus 42–46 artiklassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden, jotka koskevat puuvillan 
lajikohtaista tukea Bulgariassa, 
Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa, 
tehokkuudesta ja tarpeellisuudesta. 
Kertomus on esitettävä neuvostolle 
31 päivään maaliskuuta 2014 mennessä, 
ja siihen on sisällyttävä ehdotuksia 
puuvilla-alan vaihtoehtoisesta 
tukemisesta yhdenmukaisesti YMP:n 
kehityksen kanssa.

Or. de

Tarkistus 2188
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
46 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 a artikla
Kertomus puuvillatukien vaikutuksesta

Komissio laatii kertomuksen 42–
46 artiklan sisältämien toimenpiteiden 
vaikuttavuudesta Bulgarian, Kreikan, 
Portugalin ja Espanjan
liittymisasiakirjoissa tarkoitetun tuen 
antamisessa EU:n puuvilla-alalle. 
Kertomus esitetään neuvostolle ja 
parlamentille 31 päivään 
maaliskuuta 2014 mennessä, ja siinä 
annetaan suosituksia tuen antamisen 
vaihtoehtoisista menetelmistä, jotka ovat 
yhdenmukaisia YMP:n kehityksen ja 
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Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 208 artiklan mukaisen, 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuutta koskevan velvoitteen 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Puuvillan lajikohtaisen tuen jatkaminen on ympäristön kannalta kestämätöntä ja haittaa 
kansainvälisten kauppaneuvottelujen edistymistä. Komission pitäisi tutkia, onko olemassa 
parempaa tapaa noudattaa Bulgarian, Kreikan, Portugalin ja Espanjan liittymisasiakirjojen 
mukaista velvoitetta.

Tarkistus 2189
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia 
ja jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 
1 kohdan mukaiset 
vähimmäisvaatimukset, voi hakea tässä 
luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

1. Jäsenvaltiot voivat perustaa 
pienviljelijöille yksinkertaistetun 
järjestelmän, joka tunnetaan nimellä
’pienviljelijäjärjestelmä’.

Or. en

Perustelu

Pienviljelijäjärjestelmän pitäisi olla vapaaehtoinen mahdollisuus, jonka tarjoamisesta 
jäsenvaltiot voivat itse päättää.

Tarkistus 2190
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia 
ja jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 
1 kohdan mukaiset 
vähimmäisvaatimukset, voi hakea tässä 
luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

1. Jäsenvaltiot voivat perustaa 
pienviljelijöille yksinkertaistetun 
järjestelmän, joka tunnetaan nimellä
’pienviljelijäjärjestelmä’.

Or. en

Tarkistus 2191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia 
ja jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 
1 kohdan mukaiset 
vähimmäisvaatimukset, voi hakea tässä 
luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

1. Euroopan unioniin ennen 1 päivää 
toukokuuta 2004 kuuluneet jäsenvaltiot 
voivat ottaa käyttöön tässä luvussa 
säädetyin edellytyksin yksinkertaistetun 
järjestelmän, jäljempänä 
’pienviljelijäjärjestelmä’

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan, että pienviljelijäjärjestelmä on vapaaehtoinen niille jäsenvaltioille, jotka ovat 
kuuluneet Euroopan unioniin jo ennen 1. toukokuuta 2004, sillä pienviljelijäjärjestelmä 
edellyttää käytännössä uuden rinnakkaisen hallinnointijärjestelmän käyttöönottoa ja 
monimutkaistaa näin selvästi suorien tukien hallinnointia.

Tarkistus 2192
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia ja 
jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voi hakea 
tässä luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

1. Jäsenvaltiot voivat perustaa 
yksinkertaistetun pienviljelijäjärjestelmän 
tässä luvussa säädetyin edellytyksin. Jos 
jäsenvaltio soveltaa tällaista järjestelmää, 
viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia ja 
jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voi hakea 
tässä luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

Or. en

Tarkistus 2193
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia ja 
jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voi hakea 
tässä luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

1. Jäsenvaltiot voivat ylläpitää tässä 
luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettua järjestelmää, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.
Viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia ja 
jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voi hakea 
’pienviljelijäjärjestelmään’.

Or. en

Perustelu

Pienviljelijäjärjestelmän ylläpitämisen pitäisi olla jäsenvaltioille vapaaehtoista. 
Vapaaehtoisuus ei saisi koskea ainoastaan viljelijöiden osallistumista.
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Tarkistus 2194
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson, Anne E. 
Jensen

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia ja 
jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voi hakea 
tässä luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

1. Jäsenvaltiot voivat ylläpitää tässä 
luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettua järjestelmää, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.
Viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia ja 
jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voi hakea 
tässä luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

Or. en

Perustelu

Tässäkin tarkistuksessa selvennetään, että tämän tuen pitäisi olla vapaaehtoista 
jäsenvaltioille.

Tarkistus 2195
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia ja 
jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voi hakea 
tässä luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

1. Jäsenvaltiot voivat perustaa tässä 
luvussa säädetyin edellytyksin
järjestelmän, jäljempänä 
’pienviljelijäjärjestelmä’. Viljelijä, jolla on 
21 artiklan mukaisesti vuonna 2014 
myönnettyjä tukioikeuksia ja jonka osalta 
täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan mukaiset 
vähimmäisvaatimukset, voi hakea tässä 
luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi voida itse päättää, haluavatko ne ylläpitää pienviljelijäjärjestelmää, ja 
arvioida, ovatko rinnakkaisen järjestelmän perustamisen ja ylläpitämisen kustannukset 
tavoite, johon jäsenvaltio pyrkii. Muita vaihtoehtoja on jo olemassa hakumenettelyjen 
yksinkertaistamiseksi esimerkiksi sellaisten viljelijöiden osalta, jotka hakevat tukea joka vuosi 
saman maa-alan perusteella.

Tarkistus 2196
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia ja 
jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voi hakea 
tässä luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

1. Jäsenvaltiot voivat perustaa erityisen ja 
yksinkertaistetun pienviljelijöille 
suunnatun järjestelmän, jäljempänä 
"pienviljelijäjärjestelmä". Viljelijä, jolla 
on 21 artiklan mukaisesti vuonna 2014 
myönnettyjä tukioikeuksia ja jonka osalta 
täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan mukaiset 
vähimmäisvaatimukset, voi hakea tässä 
luvussa säädetyin edellytyksin tähän 
järjestelmään, jos se on jäsenvaltioon
perustettu.

Or. fr

Tarkistus 2197
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia ja 
jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voi hakea 
tässä luvussa säädetyin edellytyksin 

1. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia ja 
jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voi hakea 
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yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

tässä luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

Or. en

Tarkistus 2198
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia ja 
jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voi hakea 
tässä luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

1. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia ja 
jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voi hakea 
tässä luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

Or. en

Tarkistus 2199
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia ja 
jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voi hakea 
tässä luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

1. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia ja 
jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voi hakea 
tässä luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

Or. en
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Tarkistus 2200
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia 
ja jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 
1 kohdan mukaiset 
vähimmäisvaatimukset, voi hakea tässä 
luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

1. Viljelijä, joka noudattaa 9 artiklassa 
tarkoitettuja aktiiviviljelijää koskevia 
ehtoja, voi hakea tässä luvussa säädetyin 
edellytyksin yksinkertaistettuun 
järjestelmään, jäljempänä 
’pienviljelijäjärjestelmä’.

Or. fr

Tarkistus 2201
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia ja 
jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan 
mukaiset vähimmäisvaatimukset, voi hakea 
tässä luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

1. Jäsenvaltiot päättävät vapaaehtoiselta 
pohjalta siitä, että viljelijä, jolla on 21 
artiklan mukaisesti vuonna 2014 
myönnettyjä tukioikeuksia ja jonka osalta 
täyttyvät 10 artiklan 1 kohdan mukaiset 
vähimmäisvaatimukset, voi hakea tässä 
luvussa säädetyin edellytyksin 
yksinkertaistettuun järjestelmään, 
jäljempänä ’pienviljelijäjärjestelmä’.

Or. pt

Tarkistus 2202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula



AM\909525FI.doc 169/176 PE494.491v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
pienviljelijäjärjestelmä tämän osaston 
mukaisesti. Mikäli potentiaalisten 
tuensaajien osuus jäsenvaltiossa on 
vähemmän kuin 5 prosenttia, jäsenvaltion 
ei kuitenkaan tarvitse ottaa käyttöön 
pienviljelijäjärjestelmää.

Or. en

Perustelu

Ylimääräisen byrokratian välttämiseksi pienviljelijäjärjestelmän pitäisi olla vapaaehtoinen 
jäsenvaltioille.

Tarkistus 2203
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lukuun ottamatta niiden jäsenvaltioiden 
viljelijöitä, jotka ovat päättäneet edellisen 
kohdan mukaisesti olla ottamatta 
käyttöön ”pienviljelijäjärjestelmää”, 
viljelijä, jolla on 21 artiklan mukaisesti 
vuonna 2014 myönnettyjä tukioikeuksia 
ja jonka osalta täyttyvät 10 artiklan 
1 kohdan mukaiset 
vähimmäisvaatimukset, voi päättää 
osallistua yksinkertaistettuun 
järjestelmään tässä osastossa säädetyin 
edellytyksin.

Or. es
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Tarkistus 2204
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pienviljelijäjärjestelmän tuet korvaavat 
III ja IV osaston mukaisesti myönnettävät 
tuet.

2. Tässä luvussa sovelletaan seuraavia 
sääntöjä pienviljelijäjärjestelmän 
käyttöön ottaviin jäsenvaltioihin:

Or. en

Tarkistus 2205
Robert Dušek

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pienviljelijäjärjestelmän tuet korvaavat 
III ja IV osaston mukaisesti myönnettävät 
tuet.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
pienviljelijäjärjestelmän tuet korvaavat 
III ja IV osaston mukaisesti myönnettävät 
tuet.

Or. en

Tarkistus 2206
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pienviljelijäjärjestelmän tuet korvaavat 
III ja IV osaston mukaisesti myönnettävät 
tuet.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
pienviljelijäjärjestelmän tuet korvaavat 
III ja IV osaston mukaisesti myönnettävät 
tuet.

Or. en
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Tarkistus 2207
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pienviljelijäjärjestelmän tuet korvaavat 
III ja IV osaston mukaisesti myönnettävät 
tuet.

2. Pienviljelijäjärjestelmän tuet voivat 
korvata III ja IV osaston mukaisesti 
myönnettävät tuet jäsenvaltion harkinnan 
mukaan tai alueellisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 2208
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät vapautetaan III osaston 
2 luvussa säädettyjä maatalouskäytäntöjä 
koskevista velvoitteista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikenlaisten maatalousjärjestelmien pitäisi periaatteessa olla velvollisia osallistumaan 
III osaston 2 luvun säännösten mukaisesti.

Tarkistus 2209
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät vapautetaan III osaston 
2 luvussa säädettyjä maatalouskäytäntöjä 
koskevista velvoitteista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Pienviljelijöitä ei pitäisi vapauttaa mistään viherryttämistoimenpiteistä.

Tarkistus 2210
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät vapautetaan III osaston 
2 luvussa säädettyjä maatalouskäytäntöjä 
koskevista velvoitteista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2211
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät vapautetaan III osaston 
2 luvussa säädettyjä maatalouskäytäntöjä 
koskevista velvoitteista.

3. Pienviljelijäjärjestelmään osallistuvien 
viljelijöiden on noudatettava kaikkia 
täydentäviä ehtoja koskevia sääntöjä 
kuten perustukea saavien viljelijöidenkin.

Or. en
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Tarkistus 2212
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät vapautetaan III osaston 2 luvussa 
säädettyjä maatalouskäytäntöjä koskevista 
velvoitteista.

3. Pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat 
viljelijät vapautetaan tämän asetuksen
III osaston 2 luvussa määriteltyjä
maatalouskäytäntöjä koskevista 
velvoitteista. Heidän on kuitenkin 
noudatettava asetuksessa (EU) N:o […] 
[HZR] säädettyjä täydentäviin ehtoihin 
liittyviä velvollisuuksia.

Or. en

Perustelu

Täydentäviä ehtoja pitäisi soveltaa pienviljelijöihin, sillä on tärkeää, että kaikki EU:n varoja 
saavat viljelijät tilan koosta riippumatta noudattavat ympäristöä koskevia 
vähimmäisvaatimuksia.

Tarkistus 2213
Hynek Fajmon

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tukea ei makseta viljelijälle, jonka osalta 
on vahvistettu, että hän on tämän 
komission asetusehdotuksen 
julkaisupäivänä tai sen jälkeen jakanut 
tilansa yksinomaan päästäkseen 
pienviljelijäjärjestelmään. Tätä 
sovelletaan myös viljelijöihin, joiden tila 
on peräisin mainitusta jaosta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2214
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tukea ei makseta viljelijälle, jonka osalta 
on vahvistettu, että hän on tämän 
komission asetusehdotuksen 
julkaisupäivänä tai sen jälkeen jakanut 
tilansa yksinomaan päästäkseen 
pienviljelijäjärjestelmään. Tätä 
sovelletaan myös viljelijöihin, joiden tila 
on peräisin mainitusta jaosta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Pyydämme säännöksen poistamista, koska säännöksen kiertämistä koskevan lausekkeen 
noudattamisesta odotetaan vaikeuksia (ja pitäen mielessä, että maanviljelijöiden aikeiden 
seuranta on usein mahdotonta).

Tarkistus 2215
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat määritellä 
20 artiklaa soveltaessaan erilaisen 
rahoituksen tässä artiklassa määritellyille 
alueille.

Or. pt
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Tarkistus 2216
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. viljelijät, jotka osallistuvat 
pienviljelijäjärjestelmään ja tekevät 
yhteistyötä asetusehdotuksen 
COM(2011)0627 28 ja 36 artiklan 
määritelmän mukaisessa 
tuottajaryhmässä parantaakseen tilojen 
elinkelpoisuutta, saavat 25 prosentin 
lisäosuuden jokaista yksittäistä tukea 
kohti. 

Or. en

Tarkistus 2217
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat 20 artiklaa 
sovellettaessa muuttaa tässä artiklassa 
määritellyille alueille myönnettävää 
rahoitusta.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella mahdollistetaan 20 artiklassa tarkoitettu alueellinen soveltaminen.

Tarkistus 2218
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Ehdotus asetukseksi
47 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

47 a artikla
Pientilatukia koskevat yleiset säännöt

1. Jäsenvaltion on myönnettävä vuotuista 
tukea pientiloille ja pienviljelijöille, joilla 
on oikeus tukeen 1 luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä.
2. Tässä luvussa pientiloilla tai 
pienviljelijöillä tarkoitetaan tiloja, joiden 
koko määritellään jäsenvaltioissa. 
Määrittelykriteerit täsmennetään 
komissiolle delegoitavissa säädöksissä.
3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
tukea myönnetään vuosittain, kun viljelijä 
on aktivoinut tukioikeudet, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta rahoituskurin, 
asteittaisten alennusten ja tukikattojen, 
7 artiklassa tarkoitettujen lineaaristen 
vähennysten ja asetuksen (EU) N:o 
[HZR] 65 artiklan mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja poissulkemisten 
soveltamista.
4. Jäsenvaltiot määrittelevät 1 kohdassa 
tarkoitetun määrän tämän asetuksen 
51 artiklan 2 kohdassa säädettyjen 
rahoitusta koskevien säännösten rajoissa.
5. Pientilatukea tai pienviljelijätukea 
saavat viljelijät voivat osallistua 
maaseudun kehittämisestä annetun 
asetuksen 8 artiklan 1 b kohdan 
kolmannessa alakohdassa tarkoitettuun 
alakohtaiseen temaattiseen ohjelmaan.

Or. fr


