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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista 
säännöistä
(COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0625/3),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja/sekä 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0336/2011),

– ottaa huomioon vuoden 1979 liittymisasiakirjan ja erityisesti siihen liitetyn puuvillaa 
koskevan pöytäkirjan N:o 4 6 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 8. maaliskuuta 2012 antaman 
lausunnon1, – ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. huhtikuuta 
2012 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon alueiden komitean 4. toukokuuta 2012 antaman lausunnon3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan, budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja 
aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. korostaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetty rahoituskehys on lainsäädäntövallan 
käyttäjän kannalta vain ohjeellinen ja että sitä ei voida vahvistaa ennen kuin ehdotuksesta 
asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020 on päästy 
sopimukseen;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
3 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä liitteessä I 
esitettyjen tukijärjestelmien luettelon 
muuttamiseksi sellaisen tukijärjestelmiä 
koskevan uuden lainsäädännön, jota 
voidaan antaa tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen, huomioon 
ottamiseksi.

(8) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä tämän 
asetuksen liitteessä I esitettyjen 
tukijärjestelmien luettelon muuttamiseksi 
sellaisen tukijärjestelmiä koskevan uuden 
lainsäädännön, jota voidaan antaa tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen, huomioon 
ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
tämän asetuksen mukaisen tuen saamista 
koskevat lisämääritelmät; puitteet, joissa 
jäsenvaltioiden on määriteltävä 
vähimmäistoimet, jotka on toteutettava 
aloilla, joita pidetään laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa 
luontaisella tavalla; perusteet, jotka 
viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa tuotantokelpoisessa 

(9) Komissiolle olisi tiettyjen uusien 
seikkojen huomioon ottamiseksi ja 
tuensaajien oikeuksien suojaamiseksi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä seuraavien vahvistamiseksi: 
puitteet, joissa jäsenvaltioiden on 
määriteltävä vähimmäistoimet, jotka on 
toteutettava aloilla, joita pidetään 
laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa 
kunnossa luontaisella tavalla; sekä 
perusteet, jotka viljelijän on täytettävä, 
jotta hänen katsottaisiin noudattaneen 
velvollisuutta pitää maatalousmaa, eli 
peltojen, pysyvien nurmien ja 
historiallisten laitumien tai pysyvien 
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kunnossa; sekä perusteet, joiden mukaan 
määritellään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien enemmistöosuus 
pysyvässä nurmessa.

viljelmien pinta-ala tuotantokelpoisessa 
kunnossa.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komissiolle olisi tuensaajien 
oikeuksien suojaamiseksi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
sellaisten sääntöjen osalta, jotka koskevat 
jäsenvaltioiden viljelijöille rahoituskurin 
soveltamiseksi määrättävien vähennysten 
laskentaperustetta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Erilaisten viljelijöiden 
tukijärjestelmien soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tukea on 
eräissä tapauksissa myönnetty tuensaajille, 
joiden liiketoiminnan tarkoituksena ei ole 
lainkaan ollut tai on vain hyvin vähäisessä 
määrin ollut maataloustoiminnan 
harjoittaminen; tällaisia tuensaajia ovat 
esimerkiksi lentoasemat, rautatieyhtiöt, 
rakennusalan yritykset ja urheilukenttiä 
hallinnoivat yritykset. Jotta tuki tulisi 
paremmin kohdennetuksi, jäsenvaltioiden

(13) Erilaisten viljelijöiden 
tukijärjestelmien soveltamisesta saadut 
kokemukset osoittavat, että tukea on 
eräissä tapauksissa myönnetty
luonnollisille henkilöille ja 
oikeushenkilöille, joiden liiketoiminnan 
tarkoituksena ei ole lainkaan ollut tai on 
vain hyvin vähäisessä määrin ollut 
maataloustoiminnan harjoittaminen. Jotta 
tuki tulisi paremmin kohdennetuksi ja jotta 
kansalliset olosuhteet voidaan ottaa 
mahdollisimman tarkoin huomioon, on 
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olisi pidättäydyttävä myöntämästä suoria 
tukia tällaisille luonnollisille ja 
oikeushenkilöille. Koska pienillä osa-
aikaviljelijöillä on välitön vaikutus 
maaseutualueiden elinvoimaisuuteen, heiltä 
ei pitäisi evätä suoria tukia.

tärkeää, että jäsenvaltiot vastaavat 
"aktiiviviljelijän" määrittelemisestä. 
Niiden olisi pidättäydyttävä myöntämästä 
suoria tukia liikenneyhtiöiden, 
lentoasemien, rakennusalan yritysten, 
urheilukenttiä ja leirintäalueita 
hallinnoivien yritysten ja kaivosyritysten 
kaltaisille yhteisöille, mikäli nämä eivät 
voi osoittaa täyttävänsä aktiiviviljelijän 
määritelmän kriteereitä. Koska pienillä 
osa-aikaviljelijöillä on välitön vaikutus 
maaseutualueiden elinvoimaisuuteen, heiltä 
ei pitäisi evätä suoria tukia.

Or. fr

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 

(15) Suorien tukien jakautumiselle on 
ominaista, että suhteeton määrä tuista 
myönnetään varsin pienelle määrälle 
suurtuensaajia. Suuremmat tuensaajat eivät 
mittakaavaedun takia tarvitse tulotukeen 
liittyvän tavoitteen saavuttamista varten 
samaa yksikkötuen tasoa. Lisäksi 
suurempien tuensaajien mahdollisuudet 
tehdä mukautuksia auttavat niitä 
toimimaan, vaikka tukitaso olisi 
alhaisempikin. Jotta tuet jakautuisivat 
paremmin viljelijöiden kesken, on 
oikeudenmukaista ottaa käyttöön 
suurempia tuensaajia varten järjestelmä, 
jossa tukitaso alenee asteittain ja saavuttaa 
lopulta tukikaton. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi kuitenkin otettava 
huomioon palkallisen työvoiman määrä, 
jotta vaikutus ei olisi suhteeton paljon 
ihmisiä työllistävillä suurtiloilla. 
Enimmäismääriä ei pitäisi soveltaa 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien 
maatalouskäytäntöjen soveltamisen vuoksi 
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myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

myönnettävään tukeen, koska muutoin 
niiden hyödylliset tavoitteet voisivat kärsiä. 
Tukikattoa ei myöskään pitäisi soveltaa 
osuuskuntiin tai muihin 
oikeushenkilöihin, joiksi joukko suorien 
tukien edunsaajia on ryhmittynyt ja jotka 
vastaanottavat tuet ja jakavat ne edelleen 
täysimääräisesti jäsenilleen. 
Jäsenvaltioiden olisi tukikaton 
tehokkuuden varmistamiseksi vahvistettava 
joitakin perusteita, jotteivät viljelijät 
pyrkisi vääryydellä välttämään tukikaton 
vaikutuksia. Suurtuensaajien tukien 
alentamisesta ja tukikaton asettamisesta 
saatavien tulojen olisi jäätävä 
jäsenvaltioon, jossa ne ovat kertyneet, ja ne 
olisi käytettävä Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen … päivänä …kuuta … 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o [RDR] 
mukaisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitukseen, joiden innovatiivinen panos 
on merkittävä.

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta tukikaton täytäntöönpanoa 
helpotettaisiin erityisesti sen osalta, miten 
suorat tuet myönnetään viljelijöille ja miten 
vastaavat siirrot maaseudun kehittämiseen 
tehdään, olisi määriteltävä 
jäsenvaltiokohtaiset enimmäisnettomäärät 
viljelijöille tukikaton asettamisen jälkeen 
myönnettävän tuen rajoittamiseksi. 
Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä 30 päivänä 

(16) Jotta tukikaton täytäntöönpanoa 
helpotettaisiin erityisesti sen osalta, miten 
suorat tuet myönnetään viljelijöille ja miten 
vastaavat siirrot maaseudun kehittämiseen 
tehdään, olisi määriteltävä 
jäsenvaltiokohtaiset sekä tarvittaessa 
jäsenvaltion eri alueita koskevat 
enimmäisnettomäärät viljelijöille tukikaton 
asettamisen jälkeen myönnettävän tuen 
rajoittamiseksi. Unionin syrjäisimpien 
alueiden hyväksi toteutettavista 
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tammikuuta 2006 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 247/2006 ja 
Egeanmeren pienten saarten hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 muuttamisesta 18 päivänä 
syyskuuta 2006 annetun neuvoston 
asetuksen 1405/2006 mukaisesti 
myönnettävän yhteisen maatalouspolitiikan 
mukaisen tuen erikoispiirteiden huomioon 
ottamiseksi ja koska kyseisiin suoriin 
tukiin ei sovelleta tukikattoa, kyseisiä 
suoria tukia ei pitäisi sisällyttää 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
enimmäisnettomääriin.

maatalousalan erityistoimenpiteistä 30 
päivänä tammikuuta 2006 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 ja 
Egeanmeren pienten saarten hyväksi 
toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 muuttamisesta 18 päivänä 
syyskuuta 2006 annetun neuvoston 
asetuksen 1405/2006 mukaisesti 
myönnettävän yhteisen maatalouspolitiikan 
mukaisen tuen erikoispiirteiden huomioon 
ottamiseksi ja koska kyseisiin suoriin 
tukiin ei sovelleta tukikattoa, kyseisiä 
suoria tukia ei pitäisi sisällyttää 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
enimmäisnettomääriin.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta tuki jakautuisi paremmin unionin 
maatalousmaalle, myös asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaista yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää soveltaneissa 
jäsenvaltiossa, yhteisen 
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä 
syyskuuta 2003 neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1782/2003, ja sittemmin 
asetuksessa (EY) N:o 73/2009, jossa 
aiemmat tukimekanismit yhdistettiin 
yhdeksi tuotannosta irrotettujen suorien 
tukien järjestelmäksi, säädetty 
tilatukijärjestelmä olisi korvattava uudella 
perustukijärjestelmällä. Tällainen muutos 
tarkoittaa, että mainittujen asetusten 
mukaisesti saadut tukioikeudet raukeavat ja 
myönnetään uusia tukioikeuksia, jotka 
perustuvat edelleen niiden tukikelpoisten 

(20) Jotta tuki jakautuisi paremmin unionin 
maatalousmaalle, myös asetuksen (EY) 
N:o 73/2009 mukaista yhtenäisen pinta-
alatuen järjestelmää soveltaneissa 
jäsenvaltiossa, yhteisen 
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä 
viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä 
syyskuuta 2003 neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1782/2003, ja sittemmin 
asetuksessa (EY) N:o 73/2009, jossa 
aiemmat tukimekanismit yhdistettiin 
yhdeksi tuotannosta irrotettujen suorien 
tukien järjestelmäksi, säädetty 
tilatukijärjestelmä olisi korvattava uudella 
perustukijärjestelmällä. Tällainen muutos 
tarkoittaa, että mainittujen asetusten 
mukaisesti saadut tukioikeudet raukeavat ja 
myönnetään uusia tukioikeuksia, jotka 
perustuvat edelleen niiden tukikelpoisten 
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hehtaarien lukumäärään, jotka viljelijällä 
on käytössään järjestelmän ensimmäisenä 
täytäntöönpanovuonna. 

hehtaarien lukumäärään, jotka viljelijällä 
on käytössään järjestelmän ensimmäisenä 
täytäntöönpanovuonna. Niillä 
jäsenvaltioilla (tai alueilla), jotka 
sovelsivat yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmää alueellisen mallin 
mukaisesti, olisi kuitenkin oltava 
mahdollisuus päättää, että tukioikeudet 
eivät raukea.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken
oikeudenmukaisemmin vähentämällä 
yhteyttä aiempiin viitemääriin ja ottaen 
huomioon unionin talousarvion 
kokonaistilanne. Hehtaarikohtaisen suoran 
tuen tasoja olisi mukautettava asteittain 
suoran tuen paremman jakautumisen 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien 
määrä on alle 90 prosenttia keskiarvosta, 
olisi nykytason ja keskiarvon välistä eroa 
kavennettava yhdellä kolmanneksella. 
Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joissa 
suorat tuet ovat unionin keskiarvon 
yläpuolella, olisi osallistuttava oikeassa 
suhteessa tukitasojen 
yhdenmukaistamisen rahoittamiseen. 

(21) Ottaen huomioon, että 
tilatukijärjestelmään on sisällytetty 
vaiheittain eri aloja ja viljelijöille on 
myönnetty aikaa mukautumiseen, on 
käynyt entistä vaikeammaksi perustella 
aiemmista viitemääristä johtuvia 
merkittäviä eroja hehtaarikohtaisissa 
tukitasoissa. Sen vuoksi suorat tulotuet 
olisi jaettava oikeudenmukaisemmin 
vähentämällä yhteyttä aiempiin 
viitemääriin ja ottaen huomioon unionin 
talousarvion kokonaistilanne. 
Hehtaarikohtaisen suoran tuen tasoja olisi 
mukautettava asteittain suoran tuen 
paremman jakautumisen varmistamiseksi 
ottaen huomioon palkkatasoissa ja 
tuotantopanoskustannuksissa yhä esiintyvät 
erot. Kaikkien jossakin jäsenvaltiossa tai 
jollakin alueella vuonna 2019 aktivoitujen 
tukioikeuksien yksikköarvon olisi oltava
lähellä samaa arvoa tai sama arvo; tätä 
varten yksikköarvoa olisi 
yhdenmukaistettava siirtymäkaudella. Jotta 
viljelijöille ei aiheutuisi haitallisia 
taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
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Lisäksi kaikkien jossakin jäsenvaltiossa tai 
jollakin alueella vuonna 2019 aktivoitujen 
tukioikeuksien yksikköarvon olisi oltava 
sama; tätä varten yksikköarvoa olisi 
yhdenmukaistettava siirtymäkaudella 
lineaarisesti. Jotta viljelijöille ei 
kuitenkaan aiheutuisi haitallisia 
taloudellisia seurauksia, 
tilatukijärjestelmää ja erityisesti 
historiallista mallia soveltaneiden 
jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa uuden 
järjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna. Seuraavaa 
monivuotista, vuonna 2021 alkavaa 
rahoituskehystä koskevassa keskustelussa 
olisi tarkasteltava tukitasojen täydellistä 
yhdenmukaistamista, jolloin suorat tuet 
jaetaan tasapuolisesti koko Euroopan 
unionissa.

jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa 
historialliset tekijät huomioon 
tukioikeuksien arvon laskennassa.
Jäsenvaltiot voivat myös rajoittaa 
perustukien vähennykset tiloihin, jotka 
ovat syntyneet historiallisen mallin 
käytöstä poiston seurauksena.

Or. fr

Perustelu

Johdonmukaisuuden ja selkeyden vuoksi sisäinen ja ulkoinen lähentyminen olisi käsiteltävä 
kahdessa erillisessä johdanto-osan kappaleessa. Sisäisen lähentymisen osalta jäsenvaltioille 
olisi jätettävä mahdollisuus toimia joustavasti päättäessään mahdollisesti tarvittavan 
lähentymisprosessin laajuudesta ja aikataulusta, jotta ne voivat ottaa huomioon viljelijöiden 
taloudellisen toimintaympäristön sekä perustuen suhteellisen painoarvon viljelijän 
tulonmuodostuksessa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kansallisen ja alueellisen tason 
tukimaksujen yhdenmukaistamisen lisäksi 
olisi myös suoria tukia koskevia 
kansallisia määrärahoja mukautettava 
niin, että jäsenvaltioissa, joissa suorien 
tukien osuus hehtaaria kohti on 
vähemmän kuin 70 prosenttia unionin 
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keskiarvosta, kyseinen ero pienenee 30 
prosentilla. Jäsenvaltioissa, joissa suorien 
tukien osuus on 70–80 prosenttia unionin 
keskiarvosta, eroa olisi pienennettävä 25 
prosentilla, ja jäsenvaltioissa, joissa osuus 
on yli 80 prosenttia, eroa olisi 
pienennettävä 10 prosentilla. Näiden 
mekanismien soveltamisen jälkeen 
vastaanotettujen suorien tukien taso ei 
saisi olla missään jäsenvaltiossa 
vähemmän kuin 65 prosenttia unionin 
keskiarvosta. Niissä jäsenvaltioissa, joissa 
tukiosuudet ylittävät unionin keskiarvon, 
yhdenmukaistamispyrkimykset eivät saisi 
johtaa siihen, että osuus painuu 
keskiarvon alapuolelle. Kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden, joissa suorat tuet ovat 
unionin keskiarvon yläpuolella, olisi 
osallistuttava oikeassa suhteessa 
tukitasojen yhdenmukaistamisen
rahoittamiseen.

Or. fr

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Komissiolle olisi tuensaajien 
oikeuksien suojaamiseksi ja 
perustukijärjestelmän soveltamisesta 
mahdollisesti johtuvien erityistilanteiden 
selvittämiseksi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä sääntöjen 
vahvistamiseksi seuraavien osalta: 
viljelijöiden tukikelpoisuus ja pääsy 
perustukijärjestelmään, kun kyse on 
perinnöstä tai ennakkoperinnöstä, 
vuokrasopimuksen perinnöstä, 
oikeudellisen aseman tai nimityksen 
muutoksesta ja tilan sulautumisesta tai 

(23) Komissiolle olisi tuensaajien 
oikeuksien suojaamiseksi ja 
perustukijärjestelmän soveltamisesta 
mahdollisesti johtuvien erityistilanteiden 
selvittämiseksi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä sääntöjen 
vahvistamiseksi seuraavien osalta: 
viljelijöiden tukikelpoisuus ja pääsy 
perustukijärjestelmään, kun kyse on 
perinnöstä tai ennakkoperinnöstä, 
vuokrasopimuksen perinnöstä, 
oikeudellisen aseman tai nimityksen 
muutoksesta ja tilan sulautumisesta tai 
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jakamisesta; tukioikeuksien arvon ja 
lukumäärän tai arvon korottamisen 
laskenta tukioikeuksien myöntämisen 
yhteydessä, mukaan luettuna säännöt 
mahdollisuudesta vahvistaa viljelijän 
hakemuksen perusteella myönnetyille 
tukioikeuksille alustava arvo ja lukumäärä 
tai korottaa väliaikaisesti niiden arvoa, 
tukioikeuksien alustavan ja lopullisen 
arvon ja lukumäärän vahvistamista 
koskevat edellytykset sekä tapaukset, joissa 
myynti tai vuokrasopimus saattavat 
vaikuttaa tukioikeuksien myöntämiseen; 
kansallisesta varannosta saatujen 
tukioikeuksien arvon ja lukumäärän 
vahvistaminen; tukioikeuksien 
yksikköarvon muuttaminen silloin, kun 
kyseessä on tukioikeuksien murto-osa, ja 
perusteet tukioikeuksien myöntämiselle 
kansallisen varannon käytön yhteydessä ja 
viljelijöille, jotka eivät hakeneet tukea 
vuonna 2011.

jakamisesta; tukioikeuksien arvon ja 
lukumäärän tai arvon korottamisen 
laskenta tukioikeuksien myöntämisen 
yhteydessä, mukaan luettuna säännöt 
mahdollisuudesta vahvistaa viljelijän 
hakemuksen perusteella myönnetyille 
tukioikeuksille alustava arvo ja lukumäärä 
tai korottaa väliaikaisesti niiden arvoa, 
tukioikeuksien alustavan ja lopullisen 
arvon ja lukumäärän vahvistamista 
koskevat edellytykset sekä tapaukset, joissa 
myynti tai vuokrasopimus saattavat 
vaikuttaa tukioikeuksien myöntämiseen; 
kansallisesta varannosta saatujen 
tukioikeuksien arvon ja lukumäärän 
vahvistaminen; tukioikeuksien 
yksikköarvon muuttaminen silloin, kun 
kyseessä on tukioikeuksien murto-osa, ja 
perusteet tukioikeuksien myöntämiselle 
kansallisen varannon käytön yhteydessä ja 
viljelijöille, jotka eivät hakeneet tukea 
ajanjaksolle 2009–2011.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen 
suoriin tukiin liittyvän pakollisen, 
maatalouden "viherryttämistä" koskevan 
elementin avulla; siinä tuetaan ilmaston 
ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koko unionissa. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen 
perustuen lisäksi vuotuista tukea 
viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 

(26) Yksi uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteista on 
ympäristötehokkuuden parantaminen. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten käytettävä 
tietty osuus suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä myöntääkseen vuotuista 
tukea viljelijöille pakollisista käytännöistä 
ensisijaisesti ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
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ympäristöpolitiikan tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Kyseisten käytäntöjen olisi 
oltava yksinkertaisia, yleisluonteisia, 
sopimukseen perustumattomia ja vuotuisia 
toimia, jotka ovat täydentäviä ehtoja 
vaativampia ja liittyvät maatalouteen, 
kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
luonnonhoitoalat. Kyseisiä pakollisia
käytäntöjä olisi sovellettava myös 
viljelijöihin, joiden tilat sijaitsevat 
kokonaan tai osittain luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. 
Viherryttämiselementin noudattamatta 
jättämisen pitäisi johtaa asetuksen (EU) 
N:o [HZR] 65 artiklan perusteella 
vahvistettavaan seuraamukseen.

kuten viljelyn monipuolistaminen, alueiden 
pitäminen pysyvänä nurmena ja 
historiallisena laitumena, pysyvien 
viljelmien säilyttäminen niihin liittyvine 
asianmukaisine maatalouskäytäntöineen 
ja luonnonhoitoalat. Kyseisiä käytäntöjä 
olisi sovellettava myös viljelijöihin, joiden 
tilat sijaitsevat kokonaan tai osittain 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 21 
päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY soveltamisalaan 
kuuluvilla Natura 2000 -alueilla, siinä 
määrin, kuin ne ovat johdonmukaisia 
mainittujen direktiivien tavoitteiden 
kanssa. Viljelijöiden, jotka täyttävät 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 
2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetyt 
edellytykset, olisi hyödyttävä 
viherryttämiselementistä ilman 
lisävelvollisuuksia, koska 
luonnonmukaisten viljelyjärjestelmien 
ympäristöhyödyt on tunnustettu. Samaa 
periaatetta olisi sovellettava viljelijöihin, 
jotka liittyvät maatalouden 
ympäristöohjelmiin osana maaseudun 
kehittämispyrkimystä tai jotka osallistuvat 
kansalliseen sertifiointijärjestelmään, 
jonka ympäristöarvo on tunnustettu.

Or. fr
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sen varmistamiseksi, että viljelyn 
monipuolistamista koskevassa 
toimenpiteessä tarkoitettuja 
velvollisuuksia sovelletaan 
oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi ja että 
niillä parannetaan ympäristönsuojelua, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä viljelykasvin 
määritelmän ja kyseisen toimenpiteen 
soveltamissääntöjen vahvistamiseksi.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sen varmistamiseksi, että viljelijät 
säilyttävät pysyvänä nurmena olevat maa-
alat pysyvänä nurmena, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä kyseisen toimenpiteen 
soveltamissääntöjen vahvistamiseksi.

(28) Sen varmistamiseksi, että viljelijät 
säilyttävät pysyvänä nurmena ja 
historiallisena laitumena olevat maa-alat 
pysyvänä nurmena, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä kyseisen toimenpiteen 
soveltamissääntöjen vahvistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Sen varmistamiseksi, että 
luonnonhoitoaloja koskeva toimenpide 
pannaan täytäntöön tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti sekä jäsenvaltioiden 
erityispiirteet huomioon ottaen, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä luonnonhoitoaloja 
koskevassa toimenpiteessä mainittujen 
luonnonhoitoalojen tyyppien 
tarkentamiseksi sekä muiden sellaisten 
luonnonhoitoalojen tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon mainitussa 
toimenpiteessä tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

(29) Sen varmistamiseksi, että 
luonnonhoitoaloja koskeva toimenpide 
pannaan täytäntöön tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti sekä jäsenvaltioiden 
erityispiirteet huomioon ottaen, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä luonnonhoitoaloja 
koskevassa toimenpiteessä mainittujen 
luonnonhoitoalojen tyyppejä koskevien 
lisäkriteereiden vahvistamiseksi sekä 
muiden sellaisten luonnonhoitoalojen 
tyyppien mukaan ottamiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon mainitussa 
toimenpiteessä tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 

(33) Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää 
tietty osa kansallisista enimmäismääristään 
tuotantosidonnaiseen suoraan tukeen 
tietyillä aloilla tarkoin määritellyissä 
tapauksissa. Määrärahat, jotka voidaan 
käyttää tuotantosidonnaiseen tukeen, olisi 
rajoitettava asianmukaiselle tasolle, ja olisi 
sallittava, että tällaista tukea myönnetään 
jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden alueilla, 
joissa/joilla esiintyy erityisiä vaikeuksia 
tietyillä taloudellisista, ympäristöllisistä 
ja/tai yhteiskunnallisista syistä erityisen 
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tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 10 
prosenttia silloin, kun tuotantosidonnaisen 
tuen määrä on ollut jäsenvaltiossa ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 5 prosenttia. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltion olisi 
kuitenkin sallittava käyttää enemmän kuin 
10 prosenttia kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos jonkin alueen 
todetaan olevan tarpeidensa puolesta 
haavoittuva. Tuotantosidonnaista tukea 
olisi myönnettävä vain siinä määrin kuin 
on tarpeen luoda kannustimia nykyisen 
tuotantotason säilyttämiseksi 
asianomaisilla alueilla. Tämän tuen olisi 
oltava myös sellaisten viljelijöiden 
saatavilla, joilla on 31 päivänä joulukuuta 
2013 asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja 
(EY) N:o 73/2009 mukaisesti myönnettyjä 
erityistukioikeuksia ja joilla ei ole 
tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi lisäksi 
siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

tärkeillä maatalouden muodoilla tai aloilla. 
Jäsenvaltion olisi sallittava käyttää 
kyseiseen tukeen enintään 5 prosenttia 
kansallisesta enimmäismäärästään tai 10 
prosenttia silloin, kun tuotantosidonnaisen 
tuen määrä on ollut jäsenvaltiossa ainakin 
yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana 
yli 5 prosenttia. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa jäsenvaltion olisi
kuitenkin sallittava käyttää enemmän kuin 
10 prosenttia kansallisesta 
enimmäismäärästään, jos jonkin alueen 
todetaan olevan tarpeidensa puolesta 
haavoittuva. Tuotantosidonnaista tukea 
olisi myönnettävä vain silloin, kun 
halutaan kannustaa nykyisen työllisyys-
tai tuotantotason säilyttämiseen tai tukea 
sellaisia aloja tai tuotantotyyppejä, joihin 
liittyy merkittäviä ympäristön 
parantamista, ilmastonmuutoksen 
torjumista tai biologista 
monimuotoisuutta koskevia etuja. Tämän 
tuen olisi oltava myös sellaisten 
viljelijöiden saatavilla, joilla on 31 päivänä 
joulukuuta 2013 asetusten (EY) N:o 
1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 mukaisesti 
myönnettyjä erityistukioikeuksia ja joilla ei 
ole tukikelpoisia hehtaareita tukioikeuksien 
aktivoimiseksi. Kun kyseessä on sellaisen 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hyväksyminen, joka ylittää 10 prosenttia 
jäsenvaltion vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, komissiolle olisi lisäksi 
siirrettävä valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä soveltamatta 
asetusta (EU) N:o 182/2011.

Or. fr
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Pienviljelijöille olisi otettava käyttöön 
yksinkertainen erityisjärjestelmä suorien 
tukien hallintoon ja valvontaan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

(38) Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää 
osa suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästään pienviljelijöille 
tarkoitetun yksinkertaisen 
erityisjärjestelmän käyttöön ottamiseen 
suorien tukien hallintoon ja valvontaan 
liittyvien hallinnollisten kustannusten 
vähentämiseksi. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava kiinteämääräinen kertatuki, 
joka kattaa kaikki suorat tuet. Olisi otettava 
käyttöön muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseen tähtääviä sääntöjä 
keventämällä pienviljelijöiden 
velvollisuuksia, jotka liittyvät muun 
muassa tuen hakemiseen, ilmaston ja 
ympäristön kannalta suotuisiin 
maatalouskäytäntöihin, täydentäviin 
ehtoihin ja asetuksessa (EU) N:o [HZR] 
säädettyihin tarkastuksiin, vaarantamatta 
kuitenkaan uudistuksen kokonaistavoitteita 
ja edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 
[HZR] liitteessä II tarkoitettua unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan pienviljelijöihin. 
Tällä järjestelmällä on tarkoitus tukea 
unionin nykyistä, pientiloista muodostuvaa 
maatalouden rakennetta estämättä 
kuitenkaan pyrkimystä 
kilpailukykyisempiin rakenteisiin. Sen 
vuoksi järjestelmää olisi sovellettava 
ainoastaan jo olemassa oleviin tiloihin.

Or. fr
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Jäsenvaltioissa, joissa 
suorien tukien taso on alle 90 prosenttia 
unionin keskiarvosta, olisi vastaavasti 
oltava mahdollisuus siirtää varoja 
maaseudun kehittämistuesta suorien tukien 
enimmäismäärään. Tällaiset valinnat olisi 
tehtävä tietyissä rajoissa yhden kerran koko 
tämän asetuksen soveltamisajaksi.

(43) Jäsenvaltioilla olisi maaseudun 
kehittämispolitiikan vahvistamiseksi oltava 
mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien 
enimmäismäärästään maaseudun 
kehittämistukeen. Kaikki tätä varten 
siirretyt varat olisi käytettävä 
yhteisrahoitukseen turvautumatta.
Jäsenvaltioiden, jotka ovat heikommassa 
asemassa maaseudun kehittämisessä, olisi 
voitava lisätä varoja siirtoihin. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi lisäksi voitava lisätä 
varoja siirtoon summalla, joka vastaa 
niiden tukimaksujen määrää, joita ne 
eivät ole myöntäneet luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita koskevasta 
otsakkeesta. Jäsenvaltioilla olisi myös 
oltava mahdollisuus siirtää 
"viherryttämiseen" käyttämättä jääneet 
varat lisätuen myöntämiseen maaseudun 
kehittämistä koskeviin maatalouden 
ympäristötoimenpiteitä varten.
Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien taso 
on alle 90 prosenttia unionin keskiarvosta, 
olisi vastaavasti oltava mahdollisuus siirtää 
varoja maaseudun kehittämistuesta suorien 
tukien enimmäismäärään. Tällaiset valinnat 
olisi tehtävä tietyissä rajoissa yhden kerran 
koko tämän asetuksen soveltamisajaksi.

Or. fr

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – b alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) yksinkertaistettua järjestelmää vii) vapaaehtoista yksinkertaistettua 
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pienviljelijöille; järjestelmää pienviljelijöille;

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti liitteessä I esitetyn 
tukijärjestelmiä koskevan luettelon 
muuttamiseksi.

Siirretään komissiolle oikeusvarmuuden 
varmistamiseksi valta antaa delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti liitteessä I 
esitetyn tukijärjestelmiä koskevan luettelon 
muuttamiseksi siinä määrin kuin on 
tarpeen tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen hyväksyttyjen uusien 
tukijärjestelmiä koskevien säädösten 
huomioon ottamiseksi.

Or. xm

Perustelu

Tukijärjestelmiä koskevaan luetteloon (liite I) tehtävät muutokset olisi toteutettava tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen; delegoitujen säädösten antamista koskevaa menettelyä 
olisi sovellettava vain tapauksissa, joissa liitettä täydennetään.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

– maataloustuotteiden kasvatusta tai 
viljelyä sadonkorjuu, lypsäminen sekä 
tuotantoeläinten kasvatus ja pito mukaan 
luettuina,

– maataloustuotantoa, johon sisältyy
maataloustuotteiden kasvatusta tai viljelyä 
sadonkorjuu, lypsäminen sekä 
tuotantoeläinten kasvatus ja pito mukaan 
luettuina,

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'maatalousmaalla' pellon, pysyvien 
nurmien tai pysyvien viljelmien pinta-alaa;

e) 'maatalousmaalla' pellon, pysyvien 
nurmien ja historiallisten laidunten tai 
pysyvien viljelmien pinta-alaa;

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) 'pysyvällä nurmella' maata, jota 
käytetään heinäkasvien tai muiden 
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko 
luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai 
viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole 
kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään 
viiteen vuoteen; se voi sisältää muita 
laidunnettaviksi soveltuvia lajeja, jos 
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja 
on enemmistö;

(h) 'pysyvällä nurmella ja historiallisella 
laitumella' maata, jota käytetään 
heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien 
kasvattamiseen joko luontaisella tavalla 
(itseuudistuva) tai viljelemällä 
(kylvämällä) ja joka ei ole kuulunut tilan 
viljelykiertoon; se voi sisältää muita lajeja 
tai piirteitä, jotka ovat tärkeitä maan 
historialliseksi laitumeksi määrittelemisen 
kannalta;

Or. xm

Perustelu

Tämä tarkistus koskee yhtäältä pysyviä laitumia, ei pelkästään pysyviä niittyjä, jotta voidaan 
ottaa huomioon merkittävää karjankasvatusta harjoittavat viljelijät, mutta toisaalta 
tarkistuksella pyritään myös selkeyttämään määritelmiä ja valvontaa.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) 'heinäkasveilla tai muilla
nurmirehukasveilla' kaikkia ruohovartisia 
kasveja, joita jäsenvaltiossa esiintyy 
perinteisesti luonnonlaitumilla tai jotka 
tavallisesti sisältyvät keto- tai
niittysiemenseoksiin (riippumatta siitä 
käytetäänkö näitä alueita laiduntamiseen);

i) 'nurmirehukasveilla' kaikkia 
ruohovartisia kasveja, jotka tavallisesti 
sisältyvät niittysiemenseoksiin (riippumatta 
siitä käytetäänkö näitä alueita 
laiduntamiseen);

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tämän asetuksen mukaisen tuen 
saamista koskevien lisämääritelmien 
vahvistamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi, 
jotka viljelijän on täytettävä, jotta hänen 
katsottaisiin noudattaneen velvollisuutta 
pitää maatalousmaa 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetussa laitumeksi tai 
viljelyyn soveltuvassa kunnossa;

c) sellaisen kehyksen vahvistamiseksi, 
jonka puitteissa jäsenvaltioiden on 
määritettävä perusteet, jotka viljelijän on 
täytettävä, jotta hänen katsottaisiin 
noudattaneen velvollisuutta pitää 
maatalousmaa 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetussa laitumeksi tai viljelyyn 
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soveltuvassa kunnossa;

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sellaisten perusteiden vahvistamiseksi, 
joiden mukaan määritellään heinäkasvien 
tai muiden nurmirehukasvien 
enemmistöosuus 1 kohdan h alakohdan 
soveltamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta suorien tukien kokonaismäärä ei 
ylittäisi liitteessä III esitettyjä 
enimmäismääriä, jäsenvaltioiden on 
vähennettävä lineaarisesti kaikkien suorien 
tukien määriä asetusten (EY) N:o 247/2006 
ja (EY) N:o 1405/2006 mukaisesti 
myönnettyjä suoria tukia lukuun ottamatta.

Jotta suorien tukien kokonaismäärä ei 
ylittäisi liitteessä III esitettyjä 
enimmäismääriä, jäsenvaltioiden on 
vähennettävä lineaarisesti kaikkien suorien 
tukien määriä asetusten (EY) N:o 247/2006 
ja (EY) N:o 1405/2006 mukaisesti 
myönnettyjä suoria tukia lukuun ottamatta. 
Jäsenvaltiot voivat soveltaa aluetasolla 
erilaisia vähentämistä koskevia 
kynnyksiä, kun ne päättävät soveltaa 
perustukijärjestelmää kyseisellä tasolla 
20 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella joustavoitetaan jäsenvaltioiden toimintamahdollisuuksia.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, 
jotka koskevat jäsenvaltioiden viljelijöihin 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
soveltamien vähennysten 
laskentaperustetta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan EP:n ja yhteispäätösmenettelyyn sisältyvä budjettivalta.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorien tukien vuotuinen määrä on alle 
5 prosenttia muusta kuin 
maataloustoiminnasta peräisin olevista 
kokonaistuloista viimeisimpänä 
verovuonna; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista, 
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 

b) maatalousmaa koostuu pääosin aloista,
jotka pidetään laitumeksi tai viljelyyn 
soveltuvassa kunnossa luontaisella tavalla, 
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eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 
kyseisillä aloilla jäsenvaltion 4 artiklan 1 
kohdan c alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vähimmäistoimia.

eikä mainittu henkilö tai ryhmä harjoita 
kyseisillä aloilla jäsenvaltion 4 artiklan 1 
kohdan c alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vähimmäistoimia; tai

Or. en

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

b a) mainittu henkilö tai ryhmä ei 
harjoittanut maataloustuotantoon 
liittyvää toimintaa vuonna 2011.

Or. en

Perustelu

Lisäämällä tämä vaatimus ei ainoastaan ehkäistä muuta kuin maanviljelyä harjoittavien 
maanomistajien mahdollista tulvaa, vaan sillä estetään myös se, että nykyiset tukea hakeneet 
muuta kuin maanviljelyä harjoittavat maanomistajat siirtyvät uuden suorien tukien 
järjestelmän piiriin.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
asianmukaiset riippumattomat ja 
syrjimättömät perusteet sen 
varmistamiseksi, että suoria tukia ei 
myönnetä sellaiselle luonnolliselle tai 
oikeushenkilölle,
a) jonka maataloustoiminta on vain 
vähäinen osa koko taloudellisesta 
toiminnasta; tai
b) jonka pääliiketoimintaan tai toimialaan 
ei kuulu maataloustoiminnan 
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harjoittaminen.
Liikenneyhtiöiden, lentoasemien, 
rakennusalan yritysten, urheilukenttiä ja 
leirintäalueita hallinnoivien yritysten ja 
kaivosyritysten kaltaisia yhteisöjä ei voi 
lähtökohtaisesti pitää aktiiviviljelijöinä tai 
minkäänlaisten suorien tukien 
edunsaajina, ellei niihin voida soveltaa 
ensimmäisen alakohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettuja kriteerejä.
Jäsenvaltiot voivat päättää lisätä 
muuntyyppisiä yhteisöjä toisessa 
alakohdassa olevaan luetteloon 
ilmoitettuaan siitä ensin asianmukaisesti 
komissiolle.

Or. fr

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) perusteet suorien tukien määrän 
vahvistamiseksi 1 ja 2 kohdan 
soveltamiseksi erityisesti tukioikeuksien 
ensimmäisenä myöntämisvuonna silloin 
kun tukioikeuksien arvoa ei ole vielä 
lopullisesti vahvistettu, sekä uusien 
viljelijöiden osalta;

a) perusteet suorien tukien määrän 
vahvistamiseksi 1 ja 2 kohdan 
soveltamiseksi erityisesti tukioikeuksien 
ensimmäisenä myöntämisvuonna silloin 
kun tukioikeuksien arvoa ei ole vielä 
lopullisesti vahvistettu, sekä uusien 
viljelijöiden osalta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 18 artiklan 2 kohdan 
soveltamista; ja

Or. en

Perustelu
Uusien tukioikeuksien myöntämisen olisi oltava vapaaehtoista jäsenvaltioissa, jotka ovat 
panneet nykyisen asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisen alueellisen mallin kaikilta osin 
täytäntöön. 
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) poikkeukset säännöstä, jonka mukaan 
huomioon on otettava viimeisimmän 
verovuoden tulot, silloin kun mainittuja 
lukuja ei ole saatavilla; ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 70 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 mutta enintään 
300 000 euroa;

– 80 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 250 000 euroa.

Or. xm

Perustelu

Vähennyksen olisi oltava suurempi, kun kyse on yli 250 000 euron suuruisesta tuesta. 
Esimerkiksi, jos ei oteta palkkoja mukaan, edunsaajan, joka oli saanut tukea 370 000 euroa, 
saisi 250 000 euron ylittävää osuutta koskevan 80 prosentin vähennyksen jälkeen tukea 
244 000 euroa, kun tukisumma olisi 256 000 euroa, jos vähennysprosentti on 70.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– näiden vähennysten tuloksena saadun 
tuen enimmäismääräksi on asetettava 
300 000 euroa.

Or. xm
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Perustelu

Tekninen tarkistus, jolla tukikatto asetetaan 300 000 euroon kustakin osuudesta tehtyjen 
vähennysten jälkeen.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosentilla osuudesta, joka on 
enemmän kuin 300 000 euroa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta 
osuuskuntiin tai muihin 
oikeushenkilöihin, joiksi joukko suorien 
tukien edunsaajia on ryhmittynyt ja jotka 
vastaanottavat tuet ja jakavat ne edelleen 
täysimääräisesti jäsenilleen, joihin 
sovelletaan yksityishenkilöinä 1 kohtaa.

Or. fr

Perustelu

Tukikattoa sovellettaessa on vältettävä tilanne, joissa osuuskuntiin tai vastaaviin 
tuottajaryhmiin sovelletaan vähennyksiä, joiden pitäisi koskea ainoastaan ryhmien yksittäisiä 
jäseniä.
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Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

Belgia, Tanska, Ranska, Saksa, Irlanti, 
Alankomaat, Espanja, Ruotsi ja 
Yhdistynyt kuningaskunta voivat ennen 
1 päivää elokuuta 2013 päättää kasvattaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
vuotuisten enimmäismääriensä osuutta 
enintään 10:llä prosenttiyksiköllä.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, jotka päättävät olla 
soveltamatta tai soveltaa vain osittain 
tämän asetuksen III osaston 3 luvun 
mukaista tukea alueille, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
voivat kasvattaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen vuotuisten 
enimmäismääriensä osuutta enintään 
viidellä prosenttiyksiköllä.

Or. en

Perustelu

Mikäli jäsenvaltio päättää olla soveltamatta, tai soveltaa vain osittain, tukia ensimmäisen 
pilarin mukaisille alueille, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, kyseisen 
jäsenvaltion olisi voitava siirtää käyttämättömät varat toiseen pilariin.
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päätöksestä on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään samassa alakohdassa 
tarkoitettuna päivämääränä.

Edellä ensimmäisessä, toisessa ja 
kolmannessa alakohdassa tarkoitetut 
päätökset eivät saa johtaa siihen, että 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
kansallisesta enimmäismäärästä 
siirretään yhteensä enemmän kuin 20 
prosenttia. Päätöksistä on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitettuna päivämääränä.

Or. fr

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu 
prosenttimäärä on sama kaikkina 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuina vuosina.

Edellisen alakohdan mukaisesti ilmoitetut
prosenttimäärät ovat samat kaikkina 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuina vuosina.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat lisätä 33 artiklaa 
sovellettaessa osoittamatta jääneet varat 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen 
maaseudun kehittämistoimenpiteiden 
hyväksi tehtäviin siirtoihin unionin 
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tukena asetuksen (EU) N:o [...] [RDR] 
mukaisesti maaseuturahastosta 
rahoitettavien maaseudun 
kehittämisohjelmien toimenpiteille 
maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden tukemiseksi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus siirtää käyttämättömät varat viherryttämisestä 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteisiin.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä I lueteltujen tukijärjestelmien 
soveltaminen ei rajoita niiden mahdollista 
uudelleentarkastelua milloin tahansa 
talouskehityksen tai talousarviotilanteen 
perusteella.

Liitteessä I lueteltujen tukijärjestelmien 
soveltaminen ei rajoita niiden mahdollista 
säädökseen perustuvaa 
uudelleentarkastelua milloin tahansa 
talouskehityksen tai talousarviotilanteen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustukijärjestelmässä voidaan maksaa 
tukea viljelijälle, joka tämän asetuksen 
mukaisia tukioikeuksia myönnettäessä saa 
niitä 21 artiklan mukaisesti ensimmäisen 
kerran, 23 artiklan mukaisesti kansallisesta 
varannosta tai 27 artiklan mukaisesti 
siirron kautta.

1. Perustukijärjestelmässä voidaan maksaa 
tukea viljelijälle, joka tämän asetuksen 
mukaisia tukioikeuksia myönnettäessä saa 
niitä 21 artiklan mukaisesti ensimmäisen 
kerran, 23 artiklan mukaisesti kansallisesta 
varannosta tai 27 artiklan mukaisesti 
siirron kautta, tai viljelijälle, jolla on 
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja/tai 
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisesti 
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myönnettyjä tukioikeuksia, mikäli 
viljelijän tila sijaitsee jäsenvaltiossa, joka 
on päättänyt turvautua 2 kohdan 1 a 
alakohdassa säädettyyn vaihtoehtoon.

Or. en

Perustelu

Niiden jäsenvaltioiden (tai alueiden) viljelijöillä, joissa sovelletaan täysin alueellistettuja 
tilatukijärjestelmän malleja, on jo tukioikeuksia, jotka koskevat kaikkia tukikelpoisia aloja. 
Siksi on tarpeetonta ottaa käyttöön täysin uusi järjestelmä. 

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, voivat 
jäsenvaltiot, jotka soveltavat 31 päivänä 
joulukuuta 2013 yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmää asetuksen (EY) N:o 
1782/2003 59 artiklassa vahvistetun 
alueellisen mallin mukaisesti, päättää 
1 päivään elokuuta 2013 mennessä pitää 
voimassa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
ja/tai asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti myönnetyt tukioikeudet.

Or. en

Perustelu

Niiden jäsenvaltioiden (tai alueiden) viljelijöillä, joissa sovelletaan täysin alueellistettuja 
tilatukijärjestelmän malleja, on jo tukioikeuksia, jotka koskevat kaikkia tukikelpoisia aloja. 
Siksi on tarpeetonta ottaa käyttöön täysin uusi järjestelmä.
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
perustukijärjestelmään liittyvän vuotuisen 
kansallisen enimmäismäärän vähentämällä 
liitteessä II vahvistetusta vuotuisesta 
kansallisesta enimmäismäärästä 33, 35, 37 
ja 39 artiklan mukaisesti vahvistetut 
vuotuiset määrät. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä kunkin 
jäsenvaltion osalta perustukijärjestelmään 
liittyvän vuotuisen kansallisen 
enimmäismäärän vähentämällä liitteessä II 
vahvistetusta vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä 33, 35, 37 ja 39 artiklan 
mukaisesti vahvistetut vuotuiset määrät. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja taloudelliset ominaisuudet, 
alueellinen maatalouden potentiaali sekä 
toimielin- tai hallintorakenne.

1. Jäsenvaltiot voivat ennen 1 päivää 
elokuuta 2013 päättää soveltaa 
perustukijärjestelmää alueellisella tasolla. 
Tällöin jäsenvaltion on määriteltävä alueet 
puolueettomin ja syrjimättömin perustein, 
jollaisia ovat esimerkiksi niiden 
agronomiset ja sosioekonomiset
ominaisuudet, alueellinen maatalouden 
potentiaali sekä toimielin- tai 
hallintorakenne.

Or. fr

Perustelu

On oltava mahdollista määrittää työvoima yhdeksi huomioon otettavaksi perusteeksi.
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Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei 2 kohdasta muuta johdu, 
viljelijälle myönnetään tukioikeuksia, jos 
hän hakee niitä perustukijärjestelmässä 
viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2014 
ylivoimaisia esteitä ja poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta.

1. Jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta 
johdu ja rajoittamatta 18 artiklan 2 
kohdan soveltamista, viljelijälle 
myönnetään tukioikeuksia, jos hän hakee 
niitä perustukijärjestelmässä viimeistään 15 
päivänä toukokuuta 2014 ylivoimaisia 
esteitä ja poikkeuksellisia olosuhteita 
lukuun ottamatta.

Or. en

Perustelu

Uusien tukioikeuksien myöntämisen olisi oltava vapaaehtoista jäsenvaltioissa, joissa on pantu 
täytäntöön täysin alueellistettu malli. 

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuonna 2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

2. Jos 9 artiklan edellytykset täyttävä 
viljelijä on vuosina 2009–2011 aktivoinut 
tilatukijärjestelmässä vähintään yhden 
tukioikeuden tai hakenut tukea yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmässä – molemmissa 
tapauksissa asetuksen (EY) N:o 73/2009 
mukaisesti – hän saa tukioikeuksia 
perustukijärjestelmän ensimmäisenä 
soveltamisvuonna edellyttäen, että hän on 
oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. xm
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Perustelu

Ajanjaksoa olisi pidennettävä sen sijaan, että se rajoitetaan vain yhteen vuoteen, jolloin on 
olemassa riski, että ulkopuolelle jää viljelijöitä, jotka eivät tiettyjen olosuhteiden vuoksi 
kyenneet aktivoimaan tukioikeuksiaan.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuonna 2011

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, viljelijä saa 
tukioikeuksia perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna, jos hän 
on oikeutettu suoriin tukiin 9 artiklan 
mukaisesti ja jos vuosina 2009–2011

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdan mukaisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön tila myydään tai 
vuokrataan kokonaan tai osittain, tämä voi 
ennen 15 päivää toukokuuta 2014 
päivätyllä sopimuksella siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetun tukioikeuksien saantioikeutensa 
yhdelle viljelijälle, edellyttäen että 
kyseinen viljelijä täyttää 9 artiklassa 
säädetyt edellytykset.

3. Jos 2 kohdan mukaisen viljelijän tila 
myydään, jaetaan tai vuokrataan kokonaan 
tai osittain, tämä voi ennen 15 päivää 
toukokuuta 2014 päivätyllä sopimuksella 
siirtää 1 kohdassa tarkoitetun 
tukioikeuksien saantioikeutensa tilan tai 
sen osan vastaanottaville viljelijöille, 
edellyttäen että kyseinen viljelijä täyttää 9 
artiklassa säädetyt edellytykset.

Or. en

Perustelu

Pitäisi olla mahdollista siirtää tukioikeuksien saantioikeudet useammalle kuin yhdelle 
henkilölle ja ne olisi voitava siirtää myös tapauksissa, joissa tila jaetaan.
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 40:tä 
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

2. Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyä 
tilatukijärjestelmää soveltaneet jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa 1 kohdassa säädettyjen 
tukioikeuksien yksikköarvon laskennan 
määrään, joka vastaa vähintään 20:tä 
prosenttia 19 tai 20 artiklan mukaisesti 
vahvistetusta kansallisesta tai alueellisesta 
enimmäismäärästä 23 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn lineaarisen vähennyksen 
soveltamisen jälkeen.

Or. fr

Perustelu

Siirtymän pitäisi olla vähemmän jyrkkä uudistuksen ensimmäisenä vuotena.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat nostaa 33 artiklan 
1 kohdassa tai 35 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja kansallisten 
enimmäismäärien kynnyksiä 
aktiiviviljelijöiden määritelmän täyttävien 
valittujen edunsaajien asettamiseksi 
etusijalle kansallisella tasolla 
riippumattomien ja syrjimättömien 
kriteereiden perusteella. Kyseinen päätös 
on ilmoitettava komissiolle 1 päivään 
elokuuta 2013 mennessä.

Or. en
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikkien tukioikeuksien yksikköarvon
on viimeistään hakuvuonna 2019 oltava 
sama koko jäsenvaltiossa tai, jos 
sovelletaan 20 artiklaa, alueella.

5. Viimeistään hakuvuonna 2019 kaikkien
tukioikeuksien on koko jäsenvaltiossa tai, 
jos sovelletaan 20 artiklaa, alueella

a) oltava yksikköarvoltaan sama, tai
b) poikettava yksikköarvon keskiarvosta 
enintään 20 prosenttia.

Or. fr

Perustelu
Yhdenmukaistaminen samaan yksikköarvoon vuonna 2019 voi olla eräissä tapauksissa liian 
huomattava muutos. Jäsenvaltioille olisi siksi jätettävä jonkin verran liikkumavaraa 
noudattamansa yhdenmukaistamisvauhdin suhteen.

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat 2, 3 ja 5 kohtaa 
soveltaessaan toteuttaa toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että mikäli tilakohtaisia 
tukioikeuksia vähennetään, kyseisten 
vuonna 2019 aktivoitujen oikeuksien arvo 
ei ole enemmän kuin 30 prosenttia 
vähemmän kuin vuonna 2014.

Or. fr

Perustelu

Tilat, joiden hehtaarikohtaiset tuet poikkeavat merkittävästi EU:n keskiarvosta, voivat kokea 
suuria vaikeuksia, ja jäsenvaltioiden olisi siksi voitava ryhtyä toimiin perustuen vähennyksen 
rajoittamiseksi.
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
enintään 3 prosenttia, jollei suurempi 
vähennys ole tarpeen 4 kohdassa vuoden 
2014 osalta säädettyjen tukioikeuksia 
koskevien tarpeiden vuoksi. 

1. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen varanto. Jäsenvaltion on 
kansallisen varannon perustamiseksi 
tehtävä perustukijärjestelmän 
ensimmäisenä soveltamisvuonna 
perustukijärjestelmän enimmäismäärälle 
lineaarinen prosentuaalinen vähennys 
kansallisella tasolla. Vähennys voi olla 
vuonna 2014 enintään 3 prosenttia, jollei 
suurempi vähennys ole tarpeen 4 kohdassa 
säädettyjen tukioikeuksia koskevien 
tarpeiden vuoksi. Jäsenvaltio voi asettaa 
muiden vuosien osalta 
vähennyskynnyksen jakotarpeiden 
perusteella.

Or. xm

Perustelu

Koska jäsenvaltioilla on velvollisuus perustaa kansallinen varanto, niillä olisi oltava 
mahdollisuus määrittää ensimmäisen vuoden jälkeen kyseinen prosenttiosuus tarpeittensa 
perusteella sekä päättää, miten tarvittava vähennys on määrä toteuttaa.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) myöntääkseen tukioikeuksia 
viljelijöille, joiden tila sijaitsee sellaisessa 
jäsenvaltiossa, joka on päättänyt 
turvautua 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun vaihtoehtoon, ja joille ei 
myönnetty tukioikeuksia asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 tai asetuksen (EY) 
N:o73/2009, tai kummankaan asetuksen 
mukaisesti,, kun viljelijät ilmoittavat 
tukikelpoiset maatalousmaansa vuoden 
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2014 osalta;

Or. xm

Perustelu

Varantoa on voitava käyttää myös tapauksissa, joissa tukioikeuksia ei aktivoitu, tai aktivoitiin 
vain osittain.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) myöntääkseen tukioikeuksia 
viljelijöille, jotka aloittivat 
maataloustoimintansa vuoden 2011 
jälkeen ja jotka toimivat sellaisilla 
erityisillä maatalouden aloilla, jotka 
jäsenvaltiot määrittelevät 
riippumattomien ja syrjimättömien 
kriteereiden perusteella;

Or. en

Tarkistus 60

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat määrittää tässä 
kohdassa tarkoitetun kansallisen 
varannon käytön prioriteetit.

Or. en
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltion on 4 kohtaa ja 5 kohdan a 
alakohtaa soveltaessaan vahvistettava 
viljelijöille myönnettyjen tukioikeuksien 
arvo tukioikeuksien myöntämisvuoden 
kansallisen tai alueellisen keskiarvon 
perusteella.

6. Jäsenvaltion on 4 kohtaa ja 5 kohdan a, 
a a ja a b alakohtaa soveltaessaan 
vahvistettava viljelijöille myönnettyjen 
tukioikeuksien arvo tukioikeuksien 
myöntämisvuoden kansallisen tai 
alueellisen keskiarvon perusteella.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) perusteet, joita jäsenvaltioiden on 
sovellettava myöntäessään tukioikeuksia 
viljelijälle, joka ei aktivoinut tukioikeuksia 
vuonna 2011 tai ei hakenut vuonna 2011
tukea yhtenäisen pinta-alatuen 
järjestelmässä, kuten 21 artiklan 2 
kohdassa säädetään, ja myöntäessään 
tukioikeuksia silloin kun sovelletaan 21 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
sopimuslauseketta;

e) perusteet, joita jäsenvaltioiden on 
sovellettava päättäessään myöntää 
tukioikeuksia viljelijälle, joka ei aktivoinut 
tukioikeuksia vuosina 2009–2011 tai ei 
hakenut vuosina 2009–2011 tukea 
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä, 
kuten 21 artiklan 2 kohdassa säädetään, ja 
myöntäessään tukioikeuksia silloin kun 
sovelletaan 21 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua sopimuslauseketta;

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) säännöt, jotka koskevat tukioikeuksien g) säännöt, jotka koskevat tukioikeuksien 
ilmoittamisen sisältöä ja aktivoimisen 
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ilmoittamista ja aktivoimista; ehtoja;

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän, jolla on oikeus tukeen 1 
luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, on noudatettava
25 artiklan 2 kohdassa määritellyillä 
tukikelpoisilla hehtaareillaan seuraavia 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä:

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia 
maatalouskäytäntöjä koskeva vuotuinen 
tuki viljelijälle, jolla on oikeus tukeen 1 
luvussa tarkoitetussa 
perustukijärjestelmässä, silloin kun tämä 
noudattaa 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä tukikelpoisilla hehtaareillaan 
seuraavia käytäntöjä:

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kolmea eri kasvia, jos hänellä on 
yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla;

a) Viljelijän on viljeltävä peltoalallaan 
vähintään kahta eri kasvia, jos hänellä on 
vähintään viisi mutta enintään 20 
hehtaaria peltoalaa, ja vähintään kolmea 
eri kasvia, jos hänellä on yli 20 hehtaaria 
peltoalaa;

Or. fr
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Perustelu

Tämä toimenpide ei koske viljelijöitä, joiden viljeltävä peltoala on alle 5 hehtaaria, mutta on 
tärkeää tehdä ero alle 20 hehtaaria ja yli 20 hehtaaria viljelevien tilojen välillä.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi; ja

b) viljelijän on säilytettävä tilallaan oleva 
pysyvä nurmi ja historiallinen laidun;

Or. en

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viljelijän on säilytettävä tilallaan 
nykyiset pysyvät viljelmät niihin liittyvine 
erityisine maatalouskäytäntöineen; ja

Or. fr

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kolmea
käytäntöä, jos ne häntä koskevat, ja ottaen 
huomioon 30, 31 ja 32 artiklan 
noudattaminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 

2. Jäsenvaltion on myönnettävä tässä 
luvussa tarkoitettua tukea viljelijälle, joka 
soveltaa 1 kohdassa tarkoitettuja 
käytäntöjä, jos ne ovat sovellettavissa 
hänen tilaansa, ja ottaen huomioon 30, 31, 
31 a ja 32 artiklan noudattaminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 kohdan sekä 
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rahoituskurin, 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten ja asetuksen 
(EU) N:o [HZR] mukaisesti määrättyjen 
vähennysten ja seuraamusten
soveltamista.

rahoituskurin ja 7 artiklan mukaisten 
lineaaristen vähennysten soveltamista.

Or. fr

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Viljelijällä, joka noudattaa asetuksen 
(EY) N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, on automaattisesti oikeus 
tässä luvussa tarkoitettuun tukeen.

4. Jompaan kumpaan seuraavista 
ryhmistä kuuluvalla viljelijällä on 
automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen:

– viljelijä, joka noudattaa asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 29 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjä luonnonmukaisen maatalouden 
vaatimuksia, tai

– asetuksen (EU) N:o [...] [RDR] 
29 artiklan mukaisesti säädettyjen 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien 
edunsaaja.

Or. en

Perustelu

On suljettava pois mahdollisuus soveltaa kaksinkertaisia tukia sekä 
viherryttämistoimenpiteiden että maaseudun kehittämisohjelmien maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimenpiteiden perusteella. Asetusta (EU) N:o [...] [RDR] koskevilla tarkistuksilla 41 
ja 42 varmistetaan, että kaikilla maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteillä ylitetään 
viherryttämiseen liittyvät vaatimukset.
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin tilan yksiköihin, joita 
käytetään luonnonmukaiseen tuotantoon 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 11 artiklan 
mukaisesti tai jotka kuuluvat asetuksen 
(EU) N:o [...] [RDR] 29 artiklan 
mukaisten maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotoimenpiteiden piiriin.

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viljelijällä, jonka tila kuuluu 
kansallisen tai alueellisen 
ympäristösertifiointijärjestelmän piiriin, 
on automaattisesti oikeus tässä luvussa 
tarkoitettuun tukeen.

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti 4 a kohdassa tarkoitettuja 
sitoumuksia ja sertifiointijärjestelmiä 
koskevien ehtojen tarkentamiseksi, jotta 
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varmistetaan, että sitoumukset ja 
järjestelmät vastaavat luonteeltaan 1 
kohdassa tarkoitettuja käytäntöjä ja että 
niillä saavutettavat ilmasto- ja 
ympäristöhyödyt ylittävät kaikki asiaan 
liittyvät 1 kohdassa tarkoitetut käytännöt.

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria
peltoalaa, eikä sitä käytetä 
kokonaisuudessaan nurmituotantoon 
(kylvetty tai luontainen), eikä se ole 
merkittävän osan vuodesta kokonaan 
kesannolla tai kokonaan sellaisten 
kasvien viljelyssä, jotka kasvavat veden 
alla, peltoalalla on viljeltävä vähintään
kolmea eri kasvia. Jokaisen mainituista
kolmesta viljelykasvista on kuitenkin
katettava vähintään 5 prosenttia
peltoalasta, ja pääkasvin osuus saa olla 
enintään 70 prosenttia peltoalasta.

1. Jos viljelijällä on yli 5 hehtaaria ja 
enintään 20 hehtaaria peltoalaa, 
peltoalalla on viljeltävä vähintään kahta eri 
kasvia. Jokaisen mainituista
viljelykasveista on katettava vähintään
10 prosenttia peltoalasta.

Jos viljelijällä on yli 20 hehtaaria 
peltoalaa, peltoalalla on viljeltävä 
vähintään kolmea eri kasvia. Pääkasvi ei 
saa kattaa enemmän kuin 70 prosenttia 
peltoalasta eikä kahden tärkeimmän 
kasvin osuus saa olla suurempi kuin 
95 prosenttia peltoalasta.

Or. en
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Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 
tiloihin,
– joiden peltoala käytetään yksinomaan 
nurmentuotantoon tai muuhun 
rehuntuotantoon, on kokonaisuudessaan 
kesannolla, käytetään merkittävän ajan 
vuodesta kokonaisuudessaan sellaisten 
kasvien viljelyyn, jotka kasvavat veden 
alla, tai edellisten sekoitukseen, tai
– joiden peltoala on enintään 50 
hehtaaria ja joiden tukikelpoisesta 
maatalousmaasta yli 80 prosenttia on 
pysyvästi nurmena tai historiallisena 
laitumena tai pysyvinä viljelminä.

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tässä artiklassa tarkoitetaan 
"viljelykasvilla" liitteessä V a lueteltua 
viljelyä.

Or. en
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Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti viljelykasvin määritelmän ja eri 
viljelykasvien osuuksien tarkan 
laskentamenetelmän vahvistamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti muiden viljelykasvien 
lisäämiseksi liitteessä V a olevaan 
luetteloon ja eri viljelykasvien osuuksien 
tarkan laskentamenetelmän 
vahvistamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pysyvä nurmi Pysyvä nurmi ja historiallinen laidun

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 1 
kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä 'pysyvänä nurmena olevat 
viitealat'.

1. Viljelijöiden on pidettävä pysyvänä 
nurmena ja historiallisena laitumena 
tilansa alueet, jotka on ilmoitettu 
hakuvuodelle 2014 pysyväksi nurmeksi 
asetuksen (EU) N:o [HZ] 74 artiklan 1 
kohdan mukaisessa hakemuksessa, 
jäljempänä 'pysyvänä nurmena ja 
historiallisena laitumena olevat viitealat'.

Or. en
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Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pysyvänä nurmena olevaa viitealaa 
lisätään, jos viljelijällä on velvollisuus 
muuttaa alat takaisin pysyväksi nurmeksi 
vuonna 2014 ja/tai 2015, kuten asetuksen 
(EU) N:o [HZR] 93 artiklassa tarkoitetaan.

Pysyvänä nurmena ja historiallisena 
laitumena olevaa viitealaa lisätään, jos 
viljelijällä on velvollisuus muuttaa alat 
takaisin pysyväksi nurmeksi ja 
historialliseksi laitumeksi vuonna 2014 
ja/tai 2015, kuten asetuksen (EU) N:o 
[HZR] 93 artiklassa tarkoitetaan.

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena olevasta viitealastaan 
muuhun käyttötarkoitukseen. Mainittua 
rajaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
ylivoimainen este tai poikkeukselliset 
olosuhteet.

2. Viljelijä voi ottaa enintään 5 prosenttia 
pysyvänä nurmena ja historiallisena 
laitumena olevasta viitealastaan muuhun 
käyttötarkoitukseen. Mainittua rajaa ei 
sovelleta, jos kyseessä on ylivoimainen 
este tai poikkeukselliset olosuhteet.

Or. en

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen osalta, jotka 
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koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena olevan 
viitealan suurentamista, pysyvän nurmen 
uudistamista, maatalousmaan muuttamista 
takaisin pysyväksi nurmeksi silloin kun 2 
kohdassa tarkoitettu sallittu pienennys 
ylittyy, sekä pysyvänä nurmena olevien 
viitealojen muuttamista maa-alan siirron 
yhteydessä.

koskevat 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetyn pysyvänä nurmena ja 
historiallisena laitumena olevan viitealan 
suurentamista, pysyvän nurmen ja 
historiallisen laitumen uudistamista, 
maatalousmaan muuttamista takaisin 
pysyväksi nurmeksi ja historialliseksi 
laitumeksi silloin kun 2 kohdassa 
tarkoitettu sallittu pienennys ylittyy, sekä 
pysyvänä nurmena ja historiallisena 
laitumena olevien viitealojen muuttamista 
maa-alan siirron yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla
Pysyvät viljelmät

1. Viljelijöiden, joilla on oliivi- ja 
viiniviljelmien ja hedelmätarhojen 
kaltaisia pysyviä viljelmiä, on sovellettava 
erityisiä maatalouskäytäntöjä, joissa 
maata muokataan mahdollisimman vähän 
ja joissa maan pinta pysyy vihreänä.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa tarkoitettujen 
erityisten maatalouskäytäntöjen sekä 
niiden soveltamista koskevien sääntöjen 
täsmentämiseksi.

Or. en

Perustelu

Pysyvillä viljelmillä ja niihin liittyvillä asianmukaisilla maatalouskäytännöillä voi olla 
keskeinen merkitys ympäristön kannalta, sillä ne suojelevat maaperää. Esimerkkejä tästä ovat 
oliivi- ja viiniviljelmät sekä hedelmätarhat, joissa maata muokataan vähemmän ja maan 
pintakerros on vihreän kasvillisuuden peittämä.
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Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viljelijän on varmistettava, että 
vähintään 7 prosenttia hänen 25 artiklan 2 
kohdassa määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena olevat 
alat pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, maisemapiirteet, suojakaistat 
ja 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

1. Silloin kun tukikelpoista 
maatalousmaata on yli 20 hehtaaria, 
viljelijän on varmistettava, että vähintään 7 
prosenttia hänen 25 artiklan 2 kohdassa 
määritellyistä tukikelpoisista 
hehtaareistaan – pysyvänä nurmena, 
historiallisena laitumena ja 31 a artiklan 
1 kohdassa olevan määritelmän 
mukaisina pysyvinä viljelminä olevat alat 
pois luettuina – on luonnonhoitoalaa, 
jollaista ovat esimerkiksi kesantoalat, 
pengerrykset, pensas- ja kiviaitojen 
kaltaiset maisemapiirteet, suojakaistat, 
typpeä sitovilla kasveilla kylvetyt alat ja 25 
artiklan 2 kohdan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetut metsitetyt alat.

Or. en

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu 
vähimmäisprosenttiosuus pienennetään 
vähintään 5:een prosenttiin tapauksissa, 
joissa viljelijäryhmien muodostamat 
yhteisyritykset ovat perustaneet jatkuvia 
vierekkäisiä luonnonhoitoaloja.

Or. en
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Perustelu

On rohkaistava viljelijöiden välistä yhteistyötä biodiversiteettikäytävien perustamiseksi.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa 
mainittujen luonnonhoitoalojen eri 
tyyppien määrittelemiseksi tarkemmin
sekä muiden sellaisten 
luonnonhoitoalojen tyyppien mukaan 
ottamiseksi ja määrittelemiseksi, jotka 
voidaan ottaa huomioon kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden 
noudattamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 ja 1 a kohdassa 
mainittujen erityyppisten alojen 
luonnonhoitoaloiksi osoittamista 
koskevien lisäkriteereiden vahvistamiseksi
sekä muiden alojen tyyppien lisäämiseksi 
tämän artiklan 1 kohdassa mainittuihin 
tyyppeihin, jotka voidaan ottaa huomioon 
kyseisessä kohdassa tarkoitetun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 86

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 alle 40-
vuotias, ja

Or. en
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Tarkistus 87

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

Komission teksti Tarkistus

b a) luonnollista henkilöä, joka täyttää 
tietyt jäsenvaltion tarvittaessa vahvistamat 
riippumattomat ja syrjimättömät kriteerit.

Or. xm

Perustelu

Tarkistuksella annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus vahvistaa tarvittaessa muita 
kelpoisuusvaatimuksia, erityisesti koulutuksen ja ammattitaidon osata, jotta varmistetaan 
siinä määrin kuin se on mahdollista, että tästä erityisestä tuesta hyötyvät nuoret viljelijät 
voivat harjoittaa taloudellisesti kannattavaa toimintaa.

Tarkistus 88

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.

Or. fr

Tarkistus 89

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 

Poistetaan.
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25;

Or. fr

Tarkistus 90

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. fr

Tarkistus 91

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
nostaa ensimmäisessä alakohdassa 
mainittujen kansallisten 
enimmäismäärien kynnyksiä valittujen 
edunsaajien asettamiseksi etusijalle 
kansallisella tasolla riippumattomien ja 
syrjimättömien kriteereiden perusteella. 
Kyseinen päätös on ilmoitettava 
komissiolle 1 päivään elokuuta 2013 
mennessä.

Or. en
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Tarkistus 92

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 1 päivään elokuuta 2015 
ja 1 päivään elokuuta 2017 asti, siten että 
tarkistettu prosenttiosuus tulee voimaan 
seuraavan vuoden 1 päivänä tammikuuta. 
Niiden on ilmoitettava tarkistettu 
prosenttiosuus komissiolle viimeistään 
tarkistetun prosenttiosuuden 
voimaantulovuotta edeltävän vuoden 1 
päivänä elokuuta.

Or. en

Tarkistus 93

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

Or. fr
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Tarkistus 94

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 
syistä erityisen tärkeillä maatalouden 
muodoilla tai aloilla, tai
– jotka ovat erityisen merkittäviä 
ympäristön suojelemisen tai 
parantamisen, ilmaston suojelemisen 
ja/tai biologisen monimuotoisuuden 
kannalta.

Or. fr

Perustelu

Pitäisi olla mahdollista tukea aloja tai tuotantotyyppejä, joihin liittyy ympäristöä, ilmastoa tai 
biologista monimuotoisuutta koskevia etuja riippumatta siitä, onko niillä erityisiä 
taloudellisia vaikeuksia.

Tarkistus 95

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.
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Or. en

Perustelu

Tuotantosidonnaisten tukien olisi oltava riippumattomia perustuesta, jotta voidaan ottaa 
huomioon sellaisten tilojen eläintuotanto, joilla ei ole maatalousmaata.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 b. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tällaisiin viljelijöihin 
sovellettavien siirtymäajan toimenpiteiden 
vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 97

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.

Or. fr

Perustelu

Pitäisi olla mahdollista myöntää tuotantosidonnaista tukea ei ainoastaan tuotantotason 
säilyttämiseksi, vaan tarvittaessa myös työllisyyden säilyttämiseksi.
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Tarkistus 98

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, 
tuotantosidonnaista tukea voidaan 
myöntää tiettyyn ylärajaan saakka, joka 
ylittää sen, mikä on tarpeen nykyisen 
tuotantotason säilyttämiseksi, edellyttäen, 
että tuotantosidonnainen tuki 
myönnetään ympäristösyistä. 
Asianomaisen jäsenvaltion on 
vahvistettava kyseinen yläraja 
määritettyjen ympäristötavoitteiden tai -
haasteiden mukaisesti. Vahvistettu yläraja 
on ilmoitettava komissiolle 40 artiklan 
mukaisesti ja se on hyväksyttävä 41 
artiklan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Kun on kyse ympäristöllisiä etuja tarjoavista maatalouden aloista tai tyypeistä, pitäisi olla 
mahdollista tukea tuotantoa enemmän kuin on tarpeen pelkästään nykyisten määrien 
säilyttämiseksi.

Tarkistus 99

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. en
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Perustelu

Tarkistuksella joustavoitetaan tuotantosidonnaisia tukia koskevaa jäsenvaltioiden hallintoa.

Tarkistus 100

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

Komission teksti Tarkistus

b a) muuttaakseen tuotantosidonnaisen 
tuen myöntämisehtoja;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön mahdollisuus muuttaa järjestelyjä ilman, että muutetaan 
tuotantosidonnaiselle tuelle osoitettuja määrärahoja.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltion on vahvistettava
pientukijärjestelmän vuotuisen tuen määrä
jollekin seuraavista tasoista:

1. Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltio voi vahvistaa
pientukijärjestelmän vuotuisen tuen 
määrän jollekin seuraavista tasoista:

Or. en

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) määrä, joka ei ylitä 15:tä prosenttia
tuensaajakohtaisesta kansallisesta 
keskituesta;

a) määrä, joka ei ylitä 25:tä prosenttia
tuensaajakohtaisesta kansallisesta 
keskituesta;
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Or. en

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määrä, joka vastaa hehtaarikohtaista 
kansallista keskitukea kerrottuna 
hehtaarien lukumäärää vastaavalla luvulla, 
joka voi olla enintään kolme.

b) määrä, joka vastaa hehtaarikohtaista 
kansallista keskitukea kerrottuna 
hehtaarien lukumäärää vastaavalla luvulla, 
joka voi olla enintään viisi.

Or. en

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän on oltava vähintään 500 euroa ja 
enintään 1 000 euroa. Jos 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on pienempi 
kuin 500 euroa tai suurempi kuin 1 000 
euroa, se on pyöristettävä ylös- tai alaspäin 
vähimmäis- tai enimmäismäärään, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 51 artiklan 1 
kohdan soveltamista.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän on oltava vähintään 500 euroa ja 
enintään 1 500 euroa. Jos 1 kohdan 
soveltamisesta johtuva määrä on pienempi 
kuin 500 euroa tai suurempi kuin 1 500 
euroa, se on pyöristettävä ylös- tai alaspäin 
vähimmäis- tai enimmäismäärään, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 51 artiklan 1 
kohdan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 105

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio, joka turvautuu 20 artiklan 
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1 kohdan säännöksiin, voi soveltaa 
aluetasolla erilaisia vähentämistä 
koskevia kynnyksiä.

Or. fr

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tukien kokonaismäärä 
pienviljelijäjärjestelmässä on enemmän 
kun 10 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, jäsenvaltion on 
sovellettava tämän osaston mukaisesti 
maksettaviin määriin lineaarista 
vähennystä kyseisen mainitun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

2. Jos tukien kokonaismäärä 
pienviljelijäjärjestelmässä on enemmän 
kun 15 prosenttia liitteessä II esitetystä 
vuotuisesta kansallisesta 
enimmäismäärästä, asianomaisen 
jäsenvaltion on sovellettava tämän osaston 
mukaisesti maksettaviin määriin lineaarista 
vähennystä kyseisen mainitun 
prosenttiosuuden noudattamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti

(tuhatta euroa)

Kalenterivuosi 2014 2015 2016 2017 2018
2019 ja sitä seuraava 

vuosi
Belgia 553 521 544 065 534 632 525 205 525 205 525 205
Bulgaria 655 661 737 164 810 525 812 106 812 106 812 106
Tšekki 892 698 891 875 891 059 890 229 890 229 890 229
Tanska 942 931 931 719 920 534 909 353 909 353 909 353
Saksa 5 275 876 5 236 176 5 196 585 5 156 970 5 156 970 5 156 970
Viro 108 781 117 453 126 110 134 749 134 749 134 749
Irlanti 1 240 652 1 239 027 1 237 413 1 235 779 1 235 779 1 235 779
Kreikka 2 099 920 2 071 481 2 043 111 2 014 751 2 014 751 2 014 751
Espanja 4 934 910 4 950 726 4 966 546 4 988 380 4 988 380 4 988 380
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Ranska 7 732 611 7 694 854 7 657 219 7 619 511 7 619 511 7 619 511
Italia 4 023 865 3 963 007 3 902 289 3 841 609 3 841 609 3 841 609
Kypros 52 273 51 611 50 950 50 290 50 290 50 290
Latvia 163 261 181 594 199 895 218 159 218 159 218 159
Liettua 396 499 417 127 437 720 458 267 458 267 458 267
Luxemburg 34 313 34 250 34 187 34 123 34 123 34 123
Unkari 1 298 104 1 296 907 1 295 721 1 294 513 1 294 513 1 294 513
Malta 5 316 5 183 5 050 4 917 4 917 4 917
Alankomaat 806 975 792 131 777 320 762 521 762 521 762 521
Itävalta 707 503 706 850 706 204 705 546 705 546 705 546
Puola 3 038 969 3 066 519 3 094 039 3 121 451 3 121 451 3 121 451
Portugali 573 046 585 655 598 245 610 800 610 800 610 800
Romania 1 472 005 1 692 450 1 895 075 1 939 357 1 939 357 1 939 357
Slovenia 141 585 140 420 139 258 138 096 138 096 138 096
Slovakia 386 744 391 862 396 973 402 067 402 067 402 067
Suomi 533 932 534 315 534 700 535 075 535 075 535 075
Ruotsi 710 853 711 798 712 747 713 681 713 681 713 681
Yhdistynyt 
kuningaskunta 3 624 384 3 637 210 3 650 038 3 662 774 3 662 774 3 662 774

Tarkistus

2014 2015 2016 2017 2018 2019 ja sitä seuraava vuosi

Belgia 554.701 548.646 542.261 535.640 535.640 535.640

Bulgaria 657.571 735.055 805.495 814.887 814.887 814.887

Tšekki 891.307 892.742 893.686 894.054 894.054 894.054

Tanska 940.086 929.824 919.002 907.781 907.781 907.781

Saksa 5.237.224 5.180.053 5.119.764 5.057.253 5.057.253 5.057.253

Viro 113.168 125.179 137.189 149.199 149.199 149.199

Irlanti 1.236.214 1.235.165 1.233.425 1.230.939 1.230.939 1.230.939

Kreikka 2.098.834 2.075.923 2.051.762 2.026.710 2.026.710 2.026.710

Espanja 4.939.152 4.957.834 4.973.833 4.986.451 4.986.451 4.986.451

Ranska 7.655.794 7.572.222 7.484.090 7.392.712 7.392.712 7.392.712

Italia 4.024.567 3.980.634 3.934.305 3.886.268 3.886.268 3.886.268

Kypros 52.155 51.585 50.985 50.362 50.362 50.362

Latvia 176.500 206.565 236.630 266.695 266.695 266.695

Liettua 402.952 426.070 449.189 472.307 472.307 472.307

Luxemburg 33.943 33.652 33.341 33.015 33.015 33.015

Unkari 1.295.776 1.297.535 1.298.579 1.298.791 1.298.791 1.298.791

Malta 5.365 5.306 5.244 5.180 5.180 5.180

Alankomaat 809.722 800.883 791.561 781.897 781.897 781.897

Itävalta 706.071 706.852 707.242 707.183 707.183 707.183

Puola 3.079.652 3.115.887 3.152.121 3.188.356 3.188.356 3.188.356

Portugali 582.466 598.550 614.635 630.719 630.719 630.719
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Romania 1.485.801 1.707.131 1.928.460 2.002.237 2.002.237 2.002.237

Slovenia 140.646 139.110 137.491 135.812 135.812 135.812

Slovakia 391.608 397.576 403.543 409.511 409.511 409.511

Suomi 533.451 535.518 537.295 538.706 538.706 538.706

Ruotsi 709.922 712.820 715.333 717.357 717.357 717.357
Yhdistynyt 
kuningaskunta 3.652.541 3.655.113 3.657.684 3.660.255 3.660.255 3.660.255

Or. en

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
Liite III

Komission teksti Tarkistus

[Liitteessä III vahvistettujen 
enimmäismäärien summat]

[Enimmäismäärät muutetaan sen 
mukaisesti, hyväksytäänkö vai torjutaanko 
parlamentin muuttama 11 artikla]

Or. fr

Perustelu

Liitettä III on muutettava, mikäli tukikattoa koskevaa 11 artiklaa muutetaan.

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
Liite V a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite V a
30 artiklassa mainittu viljelyjen luettelo

kevätvehnä tai vehnän ja rukiin sekavilja, 
siemenvilja, tai speltti
talvivehnä tai vehnän ja rukiin sekavilja, 
siemenvilja, tai speltti
durumvehnä
kevätruis



PR\881154FI.doc 63/69 PE474.052v01-00

FI

talviruis
kevätohra
talviohra
kevätkaura
talvikaura
maissi
riisi;
durra
tattari tai hirssi tai kanariansiemenet
maniokki-, arrow- ja salepjuuri, maa-
artisokka tai bataatti
rapsi tai rypsi
auringonkukka
soijapapu
maapähkinä
pellavansiemen
muut öljykasvit tai -hedelmät
sinimailanen, esparsetti, apila, lupiini, 
virna, hunajalootus tai kahviherne ja 
linnunjalka
herne, kahviherne, pavut, linssit tai muut 
palkoviljat
peruna
sokerijuurikas
sokeriruoko
sokerimaissi
humala
pellava
hamppu
tupakka
tomaatti
sipuli, salotti-, valko- ja purjosipuli sekä 
muut Allium-sukuiset kasvikset
keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja 
lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-
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sukuinen syötävä kaali
salaatti
juurisikuri
porkkana, nauris, punajuuri, kaurajuuri, 
sellerimukula tai retiisi sekä niiden 
kaltaiset syötävät juuret
kurkku tai pikkukurkku
palkoviljat
avokado
meloni tai papaija
sahrami
timjami, basilika, melissa, minttu, 
oregano, rosmariini tai salvia
johanneksenleipä
puuvilla

Or. en

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
Liite VI

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan

Or. fr

Perustelu

Mikäli 36 artiklassa vahvistetaan kaikkia jäsenvaltioita koskeva vakioarvo, tämä liite on 
tarpeeton.
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PERUSTELUT

Eurooppa on poikkeuksellisessa taloudellisessa, finanssi- ja ympäristöpoliittisessa tilanteessa, 
joka edellyttää poliittisia vastatoimia kaikilla tasoilla. Tämä koskee myös maataloutta ja 
maaseutua: kyseisiä yhteisiä politiikkoja on uudistettava rohkeasti, mikäli niillä aiotaan 
vastata nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin.

Eurooppalaisilla maanviljelijöillä on jatkossakin oltava mahdollisuudet varmistaa, että 
kansalaiset voivat nauttia riittävästä omavaraisuudesta ja saada siten tarpeeksi elintarvikkeita 
ja hyödykkeitä, joiden laatu on kelvollinen ja hinta kohtuullinen.

Tämä tarkoittaa, että maanviljely on sovitettava yhteen kestävän tuotannon kanssa ja että 
Euroopan maatalous on sopeutettava sellaiseen tulevaisuuden visioon, jossa kilpailukyky ja 
kestävyys lyövät kättä, sekä ajatukseen, jonka mukaan kestävyydellä ei tarkoiteta ainoastaan 
ympäristönäkökohtia vaan myös maatalouden pitkän aikavälin taloudellista ja sosiaalista 
kannattavuutta. Siirtyminen aiempaa ympäristöystävällisempään maatalouteen Euroopassa on 
siten alan elinkelpoisuuden ehdoton edellytys.

Euroopan maatalouden on myös säilytettävä kilpailukykynsä suhteessa unionin tärkeimpiin 
kauppakumppaneihin, jotka saavat runsaasti julkista tukea ja/tai jotka noudattavat unioniin 
verrattuna lievempiä tuotantoa koskevia sääntöjä.

Maatalousalalla voi olla, ja sillä on oltava, merkittävä rooli uuden Eurooppa 2020 -strategian 
muuttamisessa käytännön toimiksi, kun on kyse ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, 
innovoinnista ja työpaikkojen luomisesta. Siksi on kiinnitettävä erityistä huomiota 
maaseutualueisiin ja erityisesti heikommassa asemassa oleviin alueisiin, jotta niitä voidaan 
elvyttää sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävältä pohjalta.

Euroopan maataloutta ja maaseutua koskevan uuden politiikan on perustuttava oikeutuksen, 
oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden muodostamaan kolmen painopisteen lähestymistapaan, 
mikä tarkoittaa, että varat on osoitettava veronmaksajien ja yhteiskunnan arvokkaiksi 
tunnustamien päämäärien hyväksi, ne on jaettava mahdollisimman oikeudenmukaisesti 
viljelijöiden, alueiden ja jäsenvaltioiden kesken ja ne on käytettävä mahdollisimman 
tehokkaasti tavoiteltujen tulosten saavuttamiseksi.

Kun pidetään mielessä Euroopan maatalouden valtava moninaisuus, josta olisi pidettävä 
kiinni, sekä tarve säilyttää yhteinen lainsäädäntökehys, jonka puitteissa maatalous- ja 
maaseudun kehityspolitiikka on pantava täytäntöön, toissijaisuusperiaatetta on noudatettava 
siten, että saavutetaan oikea tasapaino näiden kahden päämäärän välillä. Tämän lisäksi on 
kaikissa asetuksissa pyrittävä yksinkertaistamaan säännöksiä mahdollisimman pitkälle,
unohtamatta kuitenkaan, että julkisia varoja on käytettävä erittäin kurinalaisesti.

Parlamentti hyväksyi viime vuonna jäsenten Lyon ja Dess mietintöjä käsitellessään ja kaikissa 
vaiheissa suurella enemmistöllä yleiset poliittiset suuntaviivat, jotka on otettu tyytyväisinä 
vastaan.
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Nyt kun komissio on tehnyt lainsäädäntöehdotuksensa, Euroopan parlamenttia on pyydetty 
esittämään kantansa tärkeimmistä toimenpiteistä ja toimintapoliittisista välineistä tavoitteiden 
saavuttamiseksi, tässä tapauksessa ehdotetusta asetuksesta, joka koskee yhteisen 
maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevia sääntöjä 
ja jonka on määrä täydentää yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) toista pilaria ja liittyä siihen 
saumattomasti.

"Aktiiviviljelijät"
Esittelijä jakaa käsityksen, jonka mukaan julkista tukea olisi myönnettävä ainoastaan 
yhteisöille, joiden taloudellisesta toiminnasta maataloustoiminta on tärkein tai muodostaa 
suurimman osan niiden määritelmien mukaisesti, jotka yksittäiset jäsenvaltiot vahvistavat. 
Esittelijä ehdottaa kuitenkin sellaisten yhteisöjen ja toimialojen luetteloa, joita ei saa pitää 
tukikelpoisina suoriin tukiin YMP:n puitteissa: esimerkkejä tällaisista ovat lentoasemat, 
rakennusalan yritykset, golf-kentät, leirintäalueet ja kaivosyhtiöt.

Tukikatot ja progressiiviset vähennykset
Esittelijä kannattaa komission ehdotusta leikata 20 prosentilla 150 000 ja 200 000 euron 
välistä maksuosuutta ja 40 prosentilla maksuja, jotka sijoittuvat osuudelle 200 000–250 000 
euroa. Esittelijä ehdottaa kuitenkin, että 250 000 euron ylittävää maksuosuutta olisi leikattava 
80 prosenttia 70:n sijaan. Esittelijä hyväksyy myös 300 000 euron tukikaton.

Esittelijä tukee komission ehdotusta, jonka mukaan palkat ja sosiaalimaksut olisi 
vähennettävä niistä summista, joihin vähennysprosentteja sovelletaan, sillä kyseinen toimi 
auttaa osaltaan luomaan ja säilyttämään työpaikkoja maaseutualueilla. Toimenpidettä ei 
pitäisi soveltaa osuuskuntiin. Kaavassa, jolla lasketaan suorat tuet muissa kollektiivisen 
maatalouden muodoissa, olisi voitava ottaa huomioon kullekin yksittäiselle jäsenelle 
myönnetyn tuen määrä, johon olisi tämän jälkeen sovellettava asianmukaista 
vähennysprosenttia.

Joustavuus kahden pilarin välillä
Esittelijä on sitä mieltä, että YMP:n kahteen pilariin perustuvat tukijärjestelmät olisi liitettävä 
toisiinsa ja niiden välisestä suhteesta olisi tehtävä johdonmukaisempi. Esittelijä laajentaisi 
mahdollisuuksia siirtyä ensimmäisestä pilarista toiseen, kun otetaan huomioon, että jommalle 
kummalle pilarille osoitettujen varojen määrä voi vaihdella merkittävästi eri jäsenvaltioissa.

Esittelijä ehdottaa siksi vaihtoehtoa, jossa suorien tukien "viherryttämiselementin" mukaiset 
käyttämättä jääneet varat, tai varat, joita ei ole käytetty luonnonolosuhteista johtuvista 
rajoitteista kärsiville alueille tarkoitettuihin tukiin, voidaan siirtää ensimmäisestä toiseen 
pilariin ilman kansallista yhteisrahoitusta.
Jäsenvaltioiden, jotka eivät ole taloudellisesti yhtä edullisessa asemassa toisen pilarin osalta, 
olisi voitava siirtää enintään 20 prosenttia kansallisista määrärahoistaan samoin ehdoin.

Siirtojen kokonaismäärä, pois lukien käyttämättä jääneiden viherryttämisvarojen siirrot, ei 
saisi ylittää 20 prosenttia.

Perustukijärjestelmä
Uusia suoria tukia koskevien järjestelyjen soveltamisen selkeyttämiseksi esittelijä ehdottaa, 
että ne jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet käyttöön täysin tuotannosta irrotetun tukijärjestelmän, 
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olisi sisällytettävä automaattisesti uuteen järjestelmään. Esittelijä katsoo myös, että 
viljelijöillä olisi oltava oikeus tukeen ensimmäisenä vuonna, mikäli he ovat aktivoineet 
ainakin yhden oikeuden vuonna 2009, 2010 tai 2011, eikä pelkästään viimeksi mainittuna 
vuotena, kuten komissio ehdottaa.

Suorien tukien "viherryttämistä" koskeva osa
Jäsenvaltiot, jotka pyrkivät vahvistamaan suorien tukien viherryttämisosaa, voivat osoittaa 
enemmän kuin 30 prosenttia kansallisista määrärahoistaan kyseiseen tarkoitukseen.

Esittelijä lisäisi viherryttämistoimien joustavuutta laajentamalla tukikelpoisten vaihtoehtojen 
joukkoa ja yksinkertaistamalla järjestelmän täytäntöönpanoa. Joustavuuden varmistamiseksi 
voivat viljelijät siten saada viherryttämistukea vastaavuusjärjestelyn kautta, toisen pilarin 
toimenpiteiden nojalla tai tilojen ympäristösertifioinnin avulla; esitetyillä tarkistuksilla tekstiä 
lisäksi yksinkertaistetaan merkittävästi.

– Uudet toimenpiteet

a) Maatalouden ympäristötoimenpiteiden piiriin kuuluvat alat ovat automaattisesti 
oikeutettuja suorien tukien viherryttämistä koskevaan osaan;

b) Komission määrittämien ehtojen mukaisen ympäristösertifioinnin hankkimista on pidettävä 
tilojen käytettävissä olevana vaihtoehtona saada automaattinen oikeus suorien tukien 
viherryttämistä koskevaan osaan;

c) Pysyvät viljelmät, kuten oliivi- ja viiniviljelmät ja hedelmätarhat, ovat oikeutettuja 
viherryttämistukiin, mikäli niillä sovelletaan maaperää suojelevia maatalouden käytäntöjä, 
kuten maanpinnan pitäminen vihreänä, ja ne kattavat yli 80 prosenttia sellaisten tilojen 
kaikesta tukikelpoisesta alasta, joiden koko on alle 50 hehtaaria; pysyvien viljelmien alat, 
joilla sovelletaan tällaisia maatalouden käytäntöjä, jäävät luonnonhoitoaloja koskevien 
määräysten soveltamisalan ulkopuolelle.

– Komission ehdottamien toimenpiteiden selkeyttäminen

a) Viljelyn monipuolistaminen
Tilojen, joiden peltoala on enemmän kuin viisi mutta vähemmän kuin 20 hehtaaria, on 
viljeltävä vähintään kahta eri kasvia, joista kumpikaan ei saa kattaa enemmän kuin 
90 prosenttia peltoalasta. Kahtakymmentä hehtaaria suurempien tilojen on viljeltävä 
vähintään kolmea eri kasvia, kuten tähänkin asti, joista yksikään ei saa kattaa yli 70 prosenttia 
peltoalasta ja joista mitkään kaksi eivät saa kattaa yli 95 prosenttia.

Tämä velvollisuus ei koske tiloja, joiden koko on alle 50 hehtaaria ja joissa 80 prosenttia 
tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvänä nurmena, historiallisena laitumena tai pysyvinä 
viljelminä.

b) Pysyvä nurmi
Pysyvän nurmen käsitettä on laajennettu niin, että se kattaa historialliset laitumet, jotka ovat 
siinä mielessä vastaavia, että ne ovat pysyviä ja kuuluvat laajan maataloustoiminnan piiriin.
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c) Luonnonhoitoalat
Komissio ehdottaa, että tilojen olisi varattava tukikelpoisesta alastaan 7 prosenttia 
luonnonhoitoalojen perustamiseen. Esittelijä katsoo, että näitä määräyksiä olisi sovellettava 
ainoastaan tiloihin, joiden koko on yli 20 hehtaaria. Esittelijä ehdottaa myös, että silloin kun 
luonnonhoitoala sijaitsee naapuritilaan kuuluvan vastaavan alan vieressä, kyseiseen 
tarkoitukseen käytetyn tukikelpoisen maan osuus olisi laskettava kummankin tilan osalta 7:stä 
viiteen prosenttiin. Esittelijä on lisäksi sitä mieltä, että typpeä sitovilla kasveilla kylvettyjä 
aloja olisi voitava pitää luonnonhoitoalaksi varatun osuuden osana.

Nuoret viljelijät
Esittelijä ehdottaa, että nuorille viljelijöille kaavaillun tukioikeuksien 25 prosentin korotuksen 
ehdoksi olisi asetettava kaikissa jäsenvaltioissa se, että tilan koko on enintään 50 hehtaaria.

Tuotantosidonnainen tuki
Esittelijä lisää työllisyyden niiden ehtojen joukkoon, jotka komission ehdotuksessa on asetettu 
tuotantosidonnaisen tuen saamisen edellytykseksi.

Kun pidetään mielessä, että maatalouden säilyminen on olennaisen tärkeää tietyissä osissa 
Eurooppaa, esittelijä ehdottaa erityistukioikeuksien pitämistä voimassa.

Esittelijä katsoo myös, että mitä tulee tuotantosidonnaisen tuen rahoittamiseen käytettävien 
varojen osuuteen kansallisista enimmäismääristä, jäsenvaltioiden olisi voitava päättää asiasta 
kunkin vuoden elokuun ensimmäiseen päivään mennessä, eikä ainoastaan vuosina 2013 ja 
2016, kuten komissio ehdottaa.

Pienviljelijöiden tukijärjestelmä
Koska pienviljelijöiden asema vaihtelee suuresti eri jäsenvaltioissa, esittelijä ehdottaa, että 
tämän järjestelmän olisi oltava vapaaehtoinen. Hän esittää kuitenkin, että järjestelmän 
mukainen vuotuinen tuki saisi olla enintään 25 prosenttia enemmän kuin kansallinen 
keskiarvo, eikä 15 prosenttia, kuten komissio on ehdottanut. Hän katsoo myös, että määrä, 
joka vastaa hehtaarikohtaista kansallista keskitukea, olisi kerrottava viidellä eikä kolmella, ja 
että viljelijän saama tuki voi olla enintään 1 500 euroa, eikä komission ehdotuksen mukainen 
1 000 euroa.

Kansalliset enimmäismäärät
Komission YMP:lle kaavailemalla uudella rakenteella pyritään yhdenmukaistamaan tukien 
määrät lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä viljelijöiden, alueiden ja jäsenvaltioiden välillä. 
Komission ehdotuksessa yhdenmukaistaminen viedään kuitenkin pidemmälle, kun kyse on 
jäsenvaltion sisäisistä tuista, kuin silloin, kun kyse on tukien yhdenmukaistamisesta 
jäsenvaltioiden välillä. Ensin mainitussa tapauksessa komissio ehdottaa jopa jäsenvaltion tai 
alueen kaikkien tukien muuttamista samanarvoisiksi vuoteen 2019 mennessä: toisin sanoen 
vaihteluväli olisi nolla prosenttia. Toisaalta komissio ehdottaa, että jäsenvaltioiden määrärahat 
voivat vaihdella 57 prosentista yli EU 27:n keskiarvon 47 prosenttiin alle kyseisen keskiarvon 
(Malta pois lukien). Tässä tapauksessa vaihteluväli on yli 100 prosenttia.

Näiden kahden tason lähentämiseksi esittelijä ehdottaa vapaaehtoista järjestelyä, jolla 
lievennetään sisäistä yhdenmukaistamisprosessia, sekä toista järjestelyä, jolla jäsenvaltioiden 
välistä yhdenmukaistamista nopeutetaan, vaikkakin vain vähän.
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Esittelijä ehdottaa siksi, että jäsenvaltiokohtaisen keskituen yhdenmukaistamistavoitteen, 
ilmaistuna euroina per hehtaari, pitäisi olla tuen tosiasiallinen keskiarvo, eikä komission 
ehdottama 90 prosenttia keskiarvosta. Esittelijä katsoo näin ollen, että jäsenvaltioiden, joiden 
tukitasot ovat 70 prosenttia EU:n keskiarvon alapuolella, pitäisi kaventaa eroa 30 prosentilla; 
jäsenvaltioiden, joiden tukitasot ovat 70–80 prosenttia EU:n keskiarvosta, olisi kavennettava 
25 prosenttia; jäsenvaltioiden, joiden tukitasot ovat 80 prosenttia EU:n keskiarvosta tai 
vastaavat keskiarvoa, olisi kavennettava 10 prosenttia. Tukien taso ei saa missään 
jäsenvaltiossa missään oloissa olla vähemmän kuin 65 prosenttia EU:n keskiarvosta. Niiden 
jäsenvaltioiden, joiden tuet ovat EU 27:n keskiarvon yläpuolella, olisi huolehdittava tähän 
prosessiin tarvittavista maksuista, jotka on suhteutettava asianmukaisesti; lisäksi taataan, että 
mekanismi, mikäli se otetaan käyttöön, ei paina minkään jäsenvaltion tukitasoa keskiarvon 
alapuolelle.

Tukien yhdenmukaistaminen jäsenvaltiossa tai alueella
Eräissä jäsenvaltioissa tai eräillä alueilla tuen jyrkkä ja nopea väheneminen saattaa vaarantaa 
monien tilojen kannattavuuden, millä olisi vakavia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja 
ympäristöllisiä seurauksia. Tämän mahdollisesti haitallisen vaikutuksen lieventämiseksi 
jäsenvaltiot voivat rajoittaa tukien yhdenmukaistamista 20 prosentin vaihteluvälin puitteissa 
keskiarvoon verrattuna sekä rajoittaa perustukien yksittäiset vähennykset enintään 30 
prosenttiin vuosina 2014–2019.

Tämä mietintö perustuu YMP:n varojen kokonaismäärään, jota komissio ehdottaa tulevan 
monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Jos kyseiseen ehdotukseen tehdään merkittäviä 
muutoksia, tätä mietintöä on tarkistettava vastaavasti.


