
AM\916470FI.doc PE497.986v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

2011/0280(COD)

18.10.2012

TARKISTUKSET
2293 - 2297

Mietintöluonnos
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE474.052v01-00)

Muutos komission ehdotukseen COM(2011) 0625 lopullinen/3: Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä 
viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä

Ehdotus asetukseksi
(COM(2012)0552 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))



PE497.986v02-00 2/5 AM\916470FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\916470FI.doc 3/5 PE497.986v02-00

FI

Tarkistus 2293
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sen varmistamiseksi, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoittamiseen
käytettävät määrät ovat asetuksen (EU) N:o 
[HZR] 16 artiklan 1 kohdassa säädettyjen 
vuotuisten enimmäismäärien mukaisia, 
suorien tukien tason 
mukauttamismahdollisuus minä tahansa 
kalenterivuonna olisi säilytettävä. Suorien 
tukien mukautusta olisi sovellettava vain 
sellaisiin viljelijätukiin, jotka ylittävät 
kalenterivuonna 5 000 euroa. Tätä 
rahoituskurin välinettä olisi sovellettava 
Bulgariassa ja Romaniassa vasta 
1 päivästä tammikuuta 2016 ja Kroatiassa 
1 päivästä tammikuuta 2022 ottaen 
huomioon viljelijöille maksettavien suorien 
tukien tasot Bulgariassa, Kroatiassa ja 
Romaniassa kaikkiin niissä myönnettäviin 
suoriin tukiin sovellettavan asteittaisen 
käyttöönoton yhteydessä.

(11) Sen varmistamiseksi, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoittamiseen 
käytettävät määrät ovat asetuksen (EU) N:o 
[HZR] 16 artiklan 1 kohdassa säädettyjen 
vuotuisten enimmäismäärien mukaisia, 
suorien tukien tason 
mukauttamismahdollisuus minä tahansa 
kalenterivuonna olisi säilytettävä. Suorien 
tukien mukautusta olisi sovellettava vain 
sellaisiin viljelijätukiin, jotka ylittävät 
kalenterivuonna 5 000 euroa. Tätä 
rahoituskurin välinettä olisi sovellettava 
Kroatiassa vasta 1 päivästä tammikuuta 
2022 ottaen huomioon viljelijöille 
maksettavien suorien tukien tasot 
Kroatiassa kaikkiin tässä jäsenvaltiossa
myönnettäviin suoriin tukiin sovellettavan 
asteittaisen käyttöönoton yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 2294
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale – viimeinen lause

Komission teksti Tarkistus

Tasapuolisen kohtelun takaamiseksi 
viljelijöille, joiden suoriin tukiin 
sovelletaan Bulgariassa, Kroatiassa ja 
Romaniassa asteittaista käyttöönottoa, 
vähimmäiskynnyksen olisi perustuttava 
lopullisiin määriin, jotka on määrä 

Tasapuolisen kohtelun takaamiseksi 
viljelijöille, joiden suoriin tukiin 
sovelletaan Kroatiassa asteittaista 
käyttöönottoa, vähimmäismäärän olisi 
perustuttava lopullisiin määriin, jotka on 
määrä myöntää käyttöönottomenettelyn 
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myöntää asteittaisen käyttöönoton 
päätyttyä.

päätyttyä.

Or. en

Tarkistus 2295
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäljempänä olevassa 16 artiklassa 
säädetyn suorien tukien asteittaisen 
käyttöönoton osalta tämän artiklan 
1 kohtaa sovelletaan Bulgariaan ja 
Romaniaan 1 päivästä tammikuuta 2016 
ja Kroatiaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

2. Jäljempänä olevassa 16 artiklassa 
säädetyn suorien tukien asteittaisen 
käyttöönoton osalta tämän artiklan 
1 kohtaa sovelletaan Kroatiaan 1 päivästä 
tammikuuta 2022.

Or. en

Tarkistus 2296
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – viimeinen lause

Komission teksti Tarkistus

Kroatiassa 1 kohdassa tarkoitettu määrä, 
jota haetaan tai joka aiotaan myöntää, on 
vuosiksi 2014–2021 laskettava 
liitteessä V a olevassa A kohdassa esitetyn 
määrän perusteella. 

Kroatiassa 1 kohdassa tarkoitettu määrä, 
jota haetaan tai joka aiotaan myöntää, on 
vuosiksi 2014–2020 laskettava 
liitteessä V a olevassa A kohdassa esitetyn 
määrän perusteella, ilman että sillä on 
kielteisiä taloudellisia vaikutuksia EU:n 
nykyisten 27 jäsenvaltion suoriin tukiin.

Or. de

Tarkistus 2297
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Suorien tukien asteittainen käyttöönotto 
Bulgariassa ja Romaniassa

Poistetaan.

Or. en


