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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 Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0627),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 42 ja 43 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0340/2011),

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

– ottaa huomioon Luxemburgin edustajainhuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka 
mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon 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 sekä 
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; 

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
3 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 42 ja 43 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 42 artiklan ja 43 artiklan
2 kohdan,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään sanamuotoa. Uudistuspaketin kaikissa säädöksissä olisi käytettävä 
samaa oikeusperustaa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien pk-
yritysten perustamista ja kehittämistä 

(21) Maaseutualueiden kehittäminen ja 
kilpailukyky edellyttää uuden taloudellisen 
toiminnan perustamista ja kehittämistä 
uusien tilojen, uusien liikeyritysten tai 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan 
tehtävien uusien investointien muodossa. 
Tila- ja yritystoiminnan kehittämistä 
koskevalla toimenpiteellä olisi helpotettava 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista 
ja tilojen rakenteellista mukauttamista 
toiminnan aloittamisen jälkeen, 
taloudellisen toiminnan laajentamista 
maatalouden ulkopuolelle sekä 
maatalouden ulkopuolella toimivien pk-
yritysten perustamista ja kehittämistä 
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maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava vuotuista
tukea viljelijöille, jotka osallistuvat 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 V osastossa 
säädettyyn pienviljelijäjärjestelmään ja
jotka sitoutuvat siirtämään koko tilansa ja 
vastaavat tukioikeudet toiselle viljelijälle, 
joka ei osallistu mainittuun järjestelmään.

maaseutualueilla. Olisi myös kannustettava 
taloudellisesti elinkelpoisiksi arvioitujen 
pientilojen kehittämistä. Tämän 
toimenpiteen mukaisesti tuetun uuden 
taloudellisen toiminnan elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi tuen edellytykseksi olisi 
asetettava liiketoimintasuunnitelman 
esittäminen. Yrityksen perustamistuen olisi 
katettava vain yrityksen alkuvaiheet eikä se 
saisi muuttua toimintatueksi. Sen vuoksi 
tuki olisi myönnettävä enintään viiden 
vuoden ajaksi, kun jäsenvaltio haluaa 
maksaa tuen erinä. Lisäksi 
maataloussektorin rakenneuudistuksen 
kannustamiseksi olisi maksettava tukea 
viljelijöille, jotka sitoutuvat siirtämään 
koko tilansa ja vastaavat tukioikeudet 
toiselle viljelijälle. Toimenpiteen 
houkuttelevuuden lisäämiseksi tällaisen 
tuen olisi oltava kertaluonteinen.

Or. en

Perustelu

Ks. vastaavat tarkistukset 20 artiklan 1, 2 ja 7 kohtaan.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 

(28) Maatalouden ympäristö- ja 
ilmastotuilla olisi jatkossakin oltava 
merkittävä asema maaseutualueiden 
kestävän kehityksen tukemisessa ja 
ympäristöpalvelujen lisääntyneeseen 
kysyntään vastaamisessa. Niillä olisi tämän 
lisäksi kannustettava viljelijöitä ja muita 
maankäyttäjiä palvelemaan koko 
yhteiskuntaa ja siksi ottamaan käyttöön tai 
soveltamaan edelleen maatalouskäytäntöjä, 
jotka edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista ja 
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joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän yhdessä tekemistä 
sitoumuksista saatava synergia 
moninkertaistaa ympäristö- ja 
ilmastohyödyn. Yhteisistä toimista 
aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 
25 prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien,
luonnonmukaisen maatalouden ja alueille, 
joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita tai muita erityisrajoitteita, 
maksettavien tukien yhteydessä. 

joissa otetaan huomioon ympäristön, 
maiseman ja sen ominaispiirteiden, 
luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
parantaminen. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maatalouden 
geenivarojen säilyttämiseen ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
maatalousjärjestelmien lisätarpeisiin. 
Tukien olisi katettava tehdyistä 
sitoumuksista aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, ja ne saisivat kattaa 
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti 
vain sitoumukset, jotka ylittävät asiaa 
koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset, suorien tukien 
viherryttämistä koskevat vaatimukset 
mukaan luettuina. Monissa tilanteissa 
viljelijäryhmän tai muiden maankäyttäjien 
ryhmän yhdessä tekemistä sitoumuksista 
saatava synergia moninkertaistaa 
ympäristö- ja ilmastohyödyn. Yhteisistä 
toimista aiheutuu kuitenkin ylimääräisiä 
transaktiokustannuksia, jotka olisi 
korvattava asianmukaisesti. Sen 
varmistamiseksi, että viljelijät ja muut 
maankäyttäjät pystyvät toteuttamaan 
tekemänsä sitoumukset moitteettomasti, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tarjoamaan 
niille tarvittava pätevyys ja tietämys. 
Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä tuki 
samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 
2007–2013 ja käytettävä vähintään 
30 prosenttia kutakin maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta 
maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen sekä maankäyttöön 
maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien ja
luonnonmukaisen maatalouden 
toimenpiteisiin ja luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 
92/43/ETY1, luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/147/EY2 tai 
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yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY3 soveltamisalaan 
kuuluville alueille maksettavien tukien 
yhteydessä.

_____________
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7.
3 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Perustelu

Ks. vastaavat tarkistukset 29 artiklaan ja 64 artiklan 5 a kohtaan.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Luonnonmukaiseen maatalouteen 
siirtymiseen tai sen ylläpitämiseen 
myönnettävällä tuella olisi kannustettava 
viljelijöitä osallistumaan tällaisiin 
järjestelmiin, mikä puolestaan vastaa 
ympäristöystävällisten 
maatalouskäytäntöjen käyttöä ja tiukkoja 
eläinten hyvinvoinnin vaatimuksia 
koskevaan lisääntyneeseen kysyntään. 
Tästä toimenpiteestä on hyötyä luonnon 
monimuotoisuudelle ja siihen liittyvän 
synergian lisäämiseksi suurilla 
vierekkäisillä alueilla olisi kannustettava 
viljelijöiden yhteisiä sopimuksia tai 
yhteistyötä. Jotta vältettäisiin viljelijöiden 
laajamittainen palaaminen takaisin 
perinteisiin viljelymuotoihin, olisi tuettava 
niin siirtymistä kuin ylläpitämistä 
kannustavia toimenpiteitä. Tuella olisi 
katettava sitoumuksesta aiheutuvat 
lisäkustannukset ja tulonmenetykset, ja sen 

(30) Luonnonmukaiseen maatalouteen 
siirtymiseen tai sen ylläpitämiseen 
myönnettävällä tuella olisi kannustettava 
viljelijöitä osallistumaan tällaisiin 
järjestelmiin, mikä puolestaan vastaa 
ympäristöystävällisten 
maatalouskäytäntöjen käyttöä ja tiukkoja 
eläinten hyvinvoinnin vaatimuksia 
koskevaan lisääntyneeseen kysyntään. 
Tästä toimenpiteestä on hyötyä luonnon 
monimuotoisuudelle ja siihen liittyvän 
synergian lisäämiseksi suurilla 
vierekkäisillä alueilla olisi kannustettava 
viljelijöiden tai muiden maankäyttäjien
yhteisiä sopimuksia tai yhteistyötä. Jotta 
vältettäisiin viljelijöiden laajamittainen 
palaaminen takaisin perinteisiin 
viljelymuotoihin, olisi tuettava niin 
siirtymistä kuin ylläpitämistä kannustavia 
toimenpiteitä. Tuella olisi katettava 
sitoumuksesta aiheutuvat lisäkustannukset 
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olisi koskettava ainoastaan sitoumuksia, 
jotka ylittävät asiaa koskevat pakolliset 
toimenpide- ja hoitovaatimukset.

ja tulonmenetykset, ja sen olisi koskettava 
ainoastaan sitoumuksia, jotka ylittävät 
asiaa koskevat pakolliset toimenpide- ja 
hoitovaatimukset.

Or. en

Perustelu

Ks. vastaava tarkistus 30 artiklaan.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi koko unionissa, 
vuoristoalueet tai muut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 
puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 
kyseessä ovat alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
olisi sovellettava biofyysisiä perusteita, 
joiden tueksi esitetään vankka tieteellinen 
näyttö. Olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelyistä, jotta helpotetaan 
maksujen lakkauttamista alueilla, joita ei 
pidetä enää mainittujen perusteiden 
soveltamisen seurauksena alueina, joilla 
on luonnonolosuhteista johtuvia 
rajoitteita.

(33) Unionin varojen tehokkaan käytön ja 
viljelijöiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi koko unionissa, 
vuoristoalueet tai muut alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai 
muita erityisrajoitteita, olisi määriteltävä 
puolueettomia perusteita noudattaen. Kun 
kyseessä ovat alueet, joilla on 
luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, 
olisi sovellettava biofyysisiä perusteita, 
joiden tueksi esitetään vankka tieteellinen 
näyttö. Tämän asetuksen liitteessä olisi 
vahvistettava viitteellinen luettelo 
kyseisistä perusteista. Komission olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 
tehtävä lainsäädäntöehdotus pakollisista 
biofyysisistä perusteista ja tulevassa 
aluemäärittelyssä sovellettavista 
vastaavista kynnysarvoista sekä annettava 
asianmukaisia sääntöjä hienosäädöstä ja 
siirtymäjärjestelyistä.

Or. en
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Perustelu

Komissio tekee erillisen lainsäädäntöehdotuksen pakollisista biofyysisistä perusteista niiden 
alueiden määrittelemiseksi, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia rajoitteita, 
niin pian kuin kaikki kyseisten perusteiden ja asianmukaisten kynnysten vaikutustenarviointiin 
tarvittavat tiedot ovat saatavilla mutta viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä. 
Jäsenvaltioiden on sillä välin voitava säilyttää nykyiset aluemäärittelynsä tai tarvittaessa 
mukauttaa niitä, kunhan ne noudattavat Marrakeshissa tehdyn WTO:n maataloussopimuksen 
määräyksiä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(53 a) Ohjelmatyön helpottamiseksi 
tämän asetuksen liitteessä olisi 
vahvistettava vuosijakauma 
jäsenvaltioittain. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä liitteen 
mukauttamiseksi tarvittaessa 
jäsenvaltioiden päätöksiin, jotka koskevat 
varojen siirtämistä 
maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston välillä.

Or. en

Perustelu

Varojen jakamisesta jäsenvaltioiden välillä ei pitäisi päättää täytäntöönpanosäädöksellä, 
vaan sen pitäisi olla osa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä (ks. tarkistukset 
64 artiklaan).
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) 'seuranta- ja arviointijärjestelmällä' 
komission ja jäsenvaltioiden kehittämää 
yleistä lähestymistapaa, jossa määritellään 
rajoitettu määrä yhteisiä indikaattoreita, 
jotka liittyvät perustason tilanteeseen ja 
ohjelmien rahoituksen toteuttamiseen,
tuotoksiin, tuloksiin ja vaikutuksiin;

(f) 'seuranta- ja arviointijärjestelmällä' 
komission ja jäsenvaltioiden kehittämää 
yleistä lähestymistapaa, jossa määritellään 
rajoitettu määrä yhteisiä indikaattoreita, 
jotka liittyvät perustason tilanteeseen ja 
ohjelmien tuotoksiin, tuloksiin ja 
vaikutuksiin sekä rahoituksen 
toteuttamiseen;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään sanamuotoa. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahasto edesauttaa Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista edistämällä 
maaseudun kestävää kehittämistä 
kaikkialla unionissa tavalla, joka täydentää 
yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä 
'YMP', muita välineitä, koheesiopolitiikkaa 
ja yhteistä kalastuspolitiikkaa. Se edistää 
alueiden käytön ja ympäristön kannalta 
tasapainoisemman, 
ilmastoystävällisemmän ja 
ilmastonmuutoksen paremmin kestävän 
sekä innovatiivisemman unionin 
maatalousalan kehittymistä.

Maaseuturahasto edesauttaa Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista edistämällä 
maaseudun kestävää kehittämistä 
kaikkialla unionissa tavalla, joka täydentää 
yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä 
'YMP', muita välineitä, koheesiopolitiikkaa 
ja yhteistä kalastuspolitiikkaa. Se edistää 
alueiden käytön ja ympäristön kannalta 
tasapainoisemman, 
ilmastoystävällisemmän ja 
ilmastonmuutoksen paremmin kestävän 
sekä innovatiivisemman unionin 
maatalousalan ja elinvoimaisten 
maaseutualueiden kehittymistä.

Or. en
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Perustelu

Asetuksen 4 ja 5 artiklassa esitetyt maaseuturahaston tavoitteet koskevat myös toimenpiteitä, 
jotka kohdistuvat maaseutualueisiin maatalousalan ulkopuolella, joten rahaston tehtävä olisi 
muotoiltava täsmällisemmin. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) maatalouden kilpailukyky; (1) maa- ja metsätalouden kilpailukyky;

Or. en

Perustelu

Kilpailukyvyn tavoite ei saisi rajoittua maatalousalaan. 

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) kaikentyyppisen maatalouden
kilpailukyvyn ja tilojen elinkelpoisuuden 
parantaminen erityisesti seuraavilla aloilla:

(2) kaikentyyppisen maa- ja 
metsätalouden kilpailukyvyn ja tilojen 
elinkelpoisuuden parantaminen erityisesti 
seuraavilla aloilla:

(a) suurista rakenteellista ongelmista 
kärsivien tilojen ja erityisesti tilojen, 
joiden osallistuminen markkinoille on 
vähäistä, tiettyjen alojen 
markkinasuuntautuneiden tilojen ja 
sellaisten tilojen, jotka ovat maatalouden 
monipuolistamisen tarpeessa, 
rakenneuudistuksen helpottaminen;

(a) tilojen innovatiivisiin tekniikoihin 
tehtäviin investointeihin kannustaminen 
sekä niiden levittämisen ja käyttöönoton 
helpottaminen;

(b) sukupolvenvaihdosten helpottaminen 
maatalousalalla;

(b) uusien, täysin ammattitaitoisten 
tulokkaiden maatalousalalle pääsyn 
helpottaminen, myös 
sukupolvenvaihdosten avulla;

(c) kaikkien tilojen taloudellisen 
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suorituskyvyn parantaminen, 
markkinoille osallistumisen, 
markkinasuuntautuneisuuden ja 
monipuolistamisen lisääminen;
(d) suurista rakenteellista ongelmista 
kärsivien tilojen rakenneuudistuksen 
helpottaminen.

Or. en

Perustelu

Kilpailukyvyn käsitteen soveltamisalaa olisi laajennettava niin, että se vastaa tilojen 
elinkelpoisuuteen liittyvien haasteiden kirjoa koko EU:ssa. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(4) maa- ja metsätaloudesta riippuvaisten
ekosysteemien palauttaminen, 
säilyttäminen ja parantaminen erityisesti 
seuraavilla aloilla:

(4) maa- ja metsätalouden vaikutuspiiriin 
kuuluvien ekosysteemien palauttaminen, 
säilyttäminen ja parantaminen erityisesti 
seuraavilla aloilla:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään sanamuotoa.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) eläinten hyvinvoinnin 
parantaminen;

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) maatalouden dityppioksidi- ja 
metaanipäästöjen vähentäminen;

(d) maatalouden kasvihuonekaasu- ja 
ammoniakkipäästöjen vähentäminen sekä 
ilman laadun parantaminen;

Or. en

Perustelu

Olisi käytettävä laajempaa kasvihuonekaasujen vähentämisen käsitettä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) hiilidioksidin talteenoton parantaminen 
maa- ja metsätaloudessa; 

(e) hiilidioksidin sitomisen ja talteenoton 
parantaminen maa- ja metsätaloudessa;

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) indikaattorisuunnitelma, joka sisältää 
kunkin ohjelmaan sisältyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin prioriteetin 
osalta indikaattorit ja valitut toimenpiteet 
sekä niiden suunnitellut tuotokset ja 
suunnitellut menot julkisiin ja yksityisin 
menoihin jaoteltuina; 

(j) indikaattorisuunnitelma, joka sisältää 
kunkin ohjelmaan sisältyvän maaseudun 
kehittämistä koskevan unionin prioriteetin 
osalta indikaattorit ja valitut toimenpiteet 
sekä niiden suunnitellut prosessi- ja 
politiikkakeskeiset tuotokset ja suunnitellut 
menot julkisiin ja yksityisin menoihin 
jaoteltuina; 
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Or. en

Perustelu

Ohjelman tuotoksissa on keskityttävä poliittisiin tavoitteisiin, jotta voidaan varmistaa selkeä 
yhteys maaseudun kehittämistä koskevien poliittisten tavoitteiden ja sellaisen ohjelma-
asiakirjoissa olevan näytön välillä, jonka perusteella voidaan asettaa erityistavoitteita 
toimenpiteiden ollessa välttämättömiä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) erillinen erityisindikaattorisuunnitelma 
sekä suunnitellut tuotokset ja suunnitellut 
menot julkisiin ja yksityisin menoihin 
jaoteltuina.

(c) erillinen erityisindikaattorisuunnitelma 
sekä suunnitellut prosessi- ja 
politiikkakeskeiset tuotokset ja suunnitellut 
menot julkisiin ja yksityisin menoihin 
jaoteltuina. 

Or. en

Perustelu

Ohjelman tuotoksissa on keskityttävä poliittisiin tavoitteisiin, jotta voidaan varmistaa selkeä
yhteys maaseudun kehittämistä koskevien poliittisten tavoitteiden ja sellaisen ohjelma-
asiakirjoissa olevan näytön välillä, jonka perusteella voidaan asettaa erityistavoitteita 
toimenpiteiden ollessa välttämättömiä.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hyväksyntä katsotaan annetuksi, jos 
komissio ei ole tehnyt päätöstä pyynnöstä
kahden kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta. 

Or. en
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Perustelu

Ohjelmamuutoksiin ei pitäisi soveltaa pitkällisiä päätöksentekomenettelyjä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tuki voi kattaa myös 1 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettuihin 
laatujärjestelmiin kuuluvia tuotteita 
koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista aiheutuvat 
kustannukset. 

Or. en

Perustelu

Tiedotus- ja menekinedistämistoimet ovat tärkeä osa laatujärjestelmiä, ja niiden pitäisi olla 
tukikelpoisia, jotta järjestelmät olisivat houkuttelevampia paikallisille markkinoille pyrkiville 
viljelijöille.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta;

(a) parantavat maatilan 
kokonaistehokkuutta, sen 
resurssitehokkuus ja 
kasvihuonekaasutase mukaan luettuina;

Or. en

Perustelu

Prioriteetin 5 mukaisesti on aiheellista täsmentää maatilan "kokonaistehokkuuden" käsitettä 
"vihreän kasvun" kannalta.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) koskevat maatalouden kehittämiseen ja 
mukauttamiseen liittyvää infrastruktuuria, 
maa- ja metsätalousmaalle pääsy, 
tilusjärjestelyt ja maanparannus sekä 
energia- ja vesihuolto mukaan luettuina; tai

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ovat tuottamattomia investointeja, jotka 
liittyvät maa- ja metsätalouden 
ympäristösitoumusten toteuttamiseen, 
lajien ja luontotyyppien biologisen 
monimuotoisuuden suojelun tasoon tai 
Natura 2000 -alueen tai muun ohjelmassa 
määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

(d) ovat tuottamattomia investointeja, jotka 
liittyvät maa- ja metsätalouden 
ympäristösitoumusten toteuttamiseen, 
lajien ja luontotyyppien biologisen 
monimuotoisuuden suojelun tasoon sekä 
synegeettisten resurssien kestävään 
hoitoon tai Natura 2000 -alueen tai muun 
ohjelmassa määriteltävän luonnonarvoltaan 
merkittävän alueen yleishyödyllisen arvon 
parantamiseen.

Or. en

Perustelu

Synegeettisten resurssien edistäminen kestävän hoidon avulla voi merkittävästi edistää 
biologista monimuotoisuutta koskevaa EU:n politiikkaa. Lisäksi synegeettiset resurssit ovat 
joillakin alueilla tärkein, elleivät jopa ainoa, saatavilla oleva resurssi, jolla on kaupallista 
arvoa.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tukea voidaan myöntää 
investoinneille, joita viljelijät tekevät 
täyttääkseen äskettäin käyttöön otetut 
unionin vaatimukset ympäristönsuojelun, 
kansanterveyden, eläinten ja kasvien 
terveyden, eläinten hyvinvoinnin ja 
työturvallisuuden alalla. Edellytyksenä 
on, että kyseiset vaatimukset on otettu 
äskettäin käyttöön unionin oikeuden 
täytäntöönpanemiseksi annetussa 
kansallisessa lainsäädännössä ja että 
niillä asetetaan maatalouskäytännölle 
uusia velvoitteita tai rajoituksia, joilla on 
merkittävä vaikutus maatilan 
tavanomaisiin toimintakustannuksiin ja 
jotka koskevat merkittävää määrää 
viljelijöitä.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä asetuksessa säädetään tuesta uusien yhteisön vaatimusten täyttämiseksi (ks. 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 31 artikla). Vastaavanlainen säännös olisi säilytettävä, mutta 
se olisi rajoitettava koskemaan tukea viljelijöiden tekemille erityisinvestoinneille. 

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vuotuisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 
V osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä 
'pienviljelijäjärjestelmä' ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

(c) kertaluonteisen tuen viljelijöille, jotka 
osallistuvat asetuksen (EU) N:o DP/2012 
V osastossa säädettyyn pienviljelijöiden 
järjestelmään, jäljempänä 
'pienviljelijäjärjestelmä' ja jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.
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Or. en

Perustelu

Ks. tarkistus 20 artiklan 7 kohtaan. 

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) eläketuen viljelijöille, jotka siirtävät 
tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle.

Or. en

Perustelu

Nykyinen varhaiseläkejärjestelmä olisi säilytettävä, eikä sitä saisi rajoittaa koskemaan vain 
pienviljelijöitä. Sitä pitäisi kuitenkin mukauttaa korkeampaan eläkeikään ja tuki olisi 
muutettava kiinteäksi tueksi, jonka määrä on enintään 35 000 euroa (tämä vastaa puolta 
nykyisestä enimmäismäärästä ja puolta siitä enimmäismäärästä, joka on saatavilla nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamiseen).

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille.

Edellä 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan 
mukainen tuki myönnetään viljelijöille tai 
maatilakotitalouden jäsenille, jotka 
laajentavat taloudellista toimintaansa 
maatalouden ulkopuolelle, sekä 
maaseutualueilla maatalouden ulkopuolella 
toimiville mikro- ja pienyrityksille, 
matkailu mukaan luettuna.

Or. en

Perustelu
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan c alakohdan mukainen 
tuki myönnetään viljelijöille, jotka ovat 
hakemuksen jättöhetkellä osallistuneet 
pienviljelijäjärjestelmään vähintään yhden 
vuoden ajan ja jotka sitoutuvat siirtämään 
koko tilansa ja vastaavat tukioikeudet 
toiselle viljelijälle. Tukea maksetaan
siirtopäivästä 31 päivään joulukuuta 2020 
asti.

Edellä 1 kohdan c alakohdan mukainen 
tuki myönnetään viljelijöille, jotka ovat 
hakemuksen jättöhetkellä osallistuneet 
pienviljelijäjärjestelmään vähintään yhden 
vuoden ajan ja jotka sitoutuvat siirtämään 
koko tilansa ja vastaavat tukioikeudet 
toiselle viljelijälle. Tuki lasketaan
siirtopäivästä 31 päivään joulukuuta 2020 
asti.

Or. en

Perustelu

Tilansa siirtäville pienviljelijöille maksettavan tuen olisi oltava kertaluonteinen. 

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan c a alakohdan mukainen 
tuki myönnetään viljelijöille, jotka ovat 
harjoittaneet maataloutta vähintään 
kymmenen vuoden ajan, ovat täyttäneet 
65 vuotta, sitoutuvat pysyvästi siirtämään 
koko tilansa ja vastaavat tukioikeudet 
toiselle viljelijälle ja lopettavat lopullisesti 
kaiken kaupallisen maataloustoiminnan.

Or. en

Perustelu

Nykyinen varhaiseläkejärjestelmä olisi säilytettävä, eikä sitä saisi rajoittaa koskemaan vain 
pienviljelijöitä. Sitä pitäisi kuitenkin mukauttaa korkeampaan eläkeikään ja tuki olisi 
muutettava kiinteäksi tueksi, jonka määrä on enintään 35 000 euroa (tämä vastaa puolta 
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nykyisestä enimmäismäärästä ja puolta siitä enimmäismäärästä, joka on saatavilla nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamiseen).

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukainen tuki voidaan kohdentaa myös 
maanvuokraukseen nuorille viljelijöille 
maanvuokrasopimuksia koskevan 
pankkitakuun ja korkotuen muodossa.

Or. en

Perustelu

Sen lisäksi, että ehdotetulla kiinteällä tuella tuetaan nuorten viljelijöiden yritysten 
perustamista, jäsenvaltioita olisi kannustettava helpottamaan näiden viljelijöiden 
maansaantia, joka on merkittävä este uuden tilan perustamiselle monilla Euroopan alueilla. 
Pankkitakuiden antaminen maaseudun kehittämisvaroista voi tarjota nuorille viljelijöille 
mahdollisuuden pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin (ja ennakkotukeen) ja on samalla julkisten 
menojen kannalta kustannustehokas. 

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 1 kohdan c alakohdassa säädetty 
tuki on suuruudeltaan 120 prosenttia 
tuensaajan pienviljelijäjärjestelmän 
mukaisesti saamasta vuotuisesta tuesta.

7. Edellä 1 kohdan c alakohdassa säädetty 
tuki on suuruudeltaan 120 prosenttia 
tuensaajan pienviljelijäjärjestelmän 
mukaisesti saamasta vuotuisesta tuesta, 
joka lasketaan siirtopäivästä 31 päivään 
joulukuuta 2020 asti. Vastaava määrä 
maksetaan kertaluonteisena tukena.

Or. en

Perustelu

Tilansa siirtäville pienviljelijöille maksettavan tuen olisi oltava kertaluonteinen.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Edellä 1 kohdan c a alakohdan 
mukainen tuki myönnetään 
kertaluonteisena liitteessä I vahvistettuun 
enimmäismäärään saakka. 

Or. en

Perustelu

Nykyinen varhaiseläkejärjestelmä olisi säilytettävä, eikä sitä saisi rajoittaa koskemaan vain 
pienviljelijöitä. Sitä pitäisi kuitenkin mukauttaa korkeampaan eläkeikään ja tuki olisi 
muutettava kiinteäksi tueksi, jonka määrä on enintään 35 000 euroa (tämä vastaa puolta 
nykyisestä enimmäismäärästä ja puolta siitä enimmäismäärästä, joka on saatavilla nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamiseen).

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) investoinnit kaikenlaisten 
pieninfrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi, 
uusiutuvia energialähteitä koskevat 
investoinnit mukaan luettuina;

(b) investoinnit kaikenlaisten 
pieninfrastruktuurien luomiseksi, 
parantamiseksi tai laajentamiseksi, 
maatilamatkailua ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevat investoinnit 
mukaan luettuina;

Or. en
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) julkiset investoinnit vapaa-ajan 
infrastruktuuriin, matkailuneuvontaan ja 
matkakohteiden viitoitukseen;

(e) julkiseen käyttöön tarkoitetut
investoinnit vapaa-ajan infrastruktuuriin, 
matkailuneuvontaan, pienimuotoiseen 
matkailuinfrastruktuuriin, 
maaseutumatkailupalvelujen 
markkinointiin ja matkakohteiden 
viitoitukseen;

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäljempänä 36–40 artiklassa säädettyjä 
metsänomistusta koskevia rajoituksia ei 
sovelleta trooppisiin tai subtrooppisiin 
metsiin eikä Azorien, Madeiran, 
Kanariansaarten, neuvoston asetuksessa 
(ETY) N:o 2019/93 tarkoitettujen 
Egeanmeren pienten saarten ja Ranskan 
merentakaisten departementtien 
metsäaloihin.

2. Jäljempänä 23–27 artiklassa säädettyjä 
metsänomistusta koskevia rajoituksia ei 
sovelleta trooppisiin tai subtrooppisiin 
metsiin eikä Azorien, Madeiran, 
Kanariansaarten, neuvoston asetuksessa 
(ETY) N:o 2019/93 tarkoitettujen 
Egeanmeren pienten saarten ja Ranskan 
merentakaisten departementtien 
metsäaloihin.

Or. en

Perustelu

Tekninen oikaisu.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten, esi- ja jälkiraivaus 
mukaan luettuna, korvaamiseksi enintään 
kymmenen vuoden ajan.

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, muille 
maankäyttäjille, kunnille ja 
kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion maatalouden 
tulonmenetysten ja hoitokustannusten, esi-
ja jälkiraivaus mukaan luettuna, 
korvaamiseksi enintään viidentoista
vuoden ajan.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa laiduntamista ja puun keräämistä koskevaan käytäntöön liittyvistä 
historiallisista syistä yhteistä maata hoitavat yksityishenkilöt, jotka yhdessä hyödyntävät 
maata, joka ei ole julkisessa eikä yksityisessä omistuksessa.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, 
kunnille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään 
kolmen vuoden ajan.

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
maanomistajille, maanvuokraajille, muille 
maankäyttäjille, kunnille ja 
kuntayhtymille, ja se kattaa 
perustamiskustannukset ja hehtaaria kohti 
maksettavan vuosipalkkion 
hoitokustannusten korvaamiseksi enintään 
viiden vuoden ajan.

Or. en
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa 
kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä 
laajaperäisen maatalouden kanssa. 
Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 
paljon taimia hehtaarille voidaan enintään 
istuttaa, ottaen huomioon paikalliset 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, puulajit ja 
tarve varmistaa maan maatalouskäytön 
jatkuminen.

2. Ilmaisulla 'peltometsätalousjärjestelmä' 
tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmää, jossa 
kasvatetaan puita samalla maalla yhdessä 
laajaperäisen maatalouden kanssa. 
Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka 
paljon taimia hehtaarille voidaan enintään 
istuttaa, ottaen huomioon paikalliset 
maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, puulajit ja 
tarve varmistaa maan kestävän
maatalouskäytön jatkuminen.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille, 
osittain julkisille ja julkisille 
metsänomistajille, kunnille, valtion 
metsille ja kuntayhtymille, ja se kattaa 
seuraavista johtuvat kustannukset:

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille, 
osittain julkisille ja julkisille 
metsänomistajille, muille maankäyttäjille, 
kunnille, valtion metsille ja 
kuntayhtymille, ja se kattaa seuraavista 
johtuvat kustannukset:

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan d alakohdan 1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
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mukaista tukea myönnetään luonnollisille 
henkilöille, yksityisille metsänomistajille, 
yksityisoikeudellisille ja osittain julkisille 
elimille, kunnille ja kuntayhtymille. Kun 
kyseessä ovat valtion metsät, tukea voidaan 
myös myöntää tällaisia metsiä hoitaville 
elimille, jotka eivät sisälly valtion 
talousarvioon.

mukaista tukea myönnetään luonnollisille 
henkilöille, yksityisille metsänomistajille, 
yksityisoikeudellisille ja osittain julkisille 
elimille, muille maankäyttäjille, kunnille 
ja kuntayhtymille. Kun kyseessä ovat 
valtion metsät, tukea voidaan myös 
myöntää tällaisia metsiä hoitaville elimille, 
jotka eivät sisälly valtion talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
metsänomistajille, kunnille, kuntayhtymille 
ja pk-yrityksille investointeihin, joilla 
parannetaan metsätalouden 
tuotantomahdollisuuksia tai jotka liittyvät 
metsätuotteiden arvoa lisäävään 
jalostukseen tai kaupan pitämiseen. 
Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, 
asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 
tarkoitettujen Egeanmeren pienten saarten 
ja Ranskan merentakaisten departementtien 
alueilla tukea voidaan myös myöntää 
muille yrityksille kuin pk-yrityksille. 

1. Edellä 22 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
mukaista tukea myönnetään yksityisille 
metsänomistajille, muille maankäyttäjille,
kunnille, kuntayhtymille ja pk-yrityksille 
investointeihin, joilla parannetaan 
metsätalouden tuotantomahdollisuuksia tai 
jotka liittyvät metsätuotteiden arvoa 
lisäävään jalostukseen tai kaupan 
pitämiseen. Azorien, Madeiran, 
Kanariansaarten, asetuksessa (ETY) N:o 
2019/93 tarkoitettujen Egeanmeren pienten 
saarten ja Ranskan merentakaisten 
departementtien alueilla tukea voidaan 
myös myöntää muille yrityksille kuin pk-
yrityksille. 

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
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jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella. 
Tukea voidaan myöntää vain
tuottajaryhmille, jotka vastaavat pk-
yritysten määritelmää.

jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella. 
Tukea ei myönnetä tuottajaryhmille, jotka 
eivät täytä pk-yritysten määritelmän 
mukaisia perusteita.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään sanamuotoa.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 
VI osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut asetuksen 
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset. 
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

3. Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 
VI osaston 1 luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja kaikki asetuksen 
(EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun 
mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat 
velvollisuudet sekä lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset. 
Kaikki tällaiset pakolliset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään sanamuotoa. Kaikkien maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimien 
on mentävä viherryttämisvaatimuksia pidemmälle.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain. 
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 
20 prosenttiin asti maatalouden ympäristö-
ja ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tekemiä, prosenttiosuus on 
enintään 30 prosenttia.

6. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain. 
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 
20 prosenttiin asti maatalouden ympäristö-
ja ilmastositoumuksesta maksetusta 
palkkiosta. Kun sitoumukset ovat 
viljelijäryhmien tai muiden 
maankäyttäjien ryhmien tekemiä, 
prosenttiosuus on enintään 30 prosenttia.

Maaseuturahaston tukea ei myönnetä 
asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 
2 luvun mukaisiin sitoumuksiin. 

Or. en

Perustelu

Kaksinkertainen tuki viherryttämistä ja maatalouden ympäristötoimia koskevista 
järjestelmistä on suljettava pois. Olisi luotava erityinen kannustin yhteisiin sitoumuksiin ja 
myös yhteistyöhön muiden maankäyttäjien kesken tai viljelijöiden ja muiden maankäyttäjien 
välillä. Sanamuodon olisi oltava johdonmukainen 29 artiklan 1 kohdassa käytetyn 
sanamuodon kanssa.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain. 
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 
20 prosenttiin asti sitoumuksista 

4. Tukia myönnetään vuosittain, ja niiden 
on katettava tehdyistä sitoumuksista 
tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset kokonaan tai osittain. 
Tarvittaessa tuki voi myös kattaa 
transaktiokustannukset enintään 
20 prosenttiin asti sitoumuksista 
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maksetusta palkkiosta. Kun sitoumukset 
ovat viljelijäryhmien tekemiä, 
prosenttiosuus on enintään 30 prosenttia.

maksetusta palkkiosta. Kun sitoumukset 
ovat viljelijäryhmien tai muiden 
maankäyttäjien ryhmien tekemiä, 
prosenttiosuus on enintään 30 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Olisi luotava erityinen kannustin yhteisiin sitoumuksiin ja myös yhteistyöhön muiden 
maankäyttäjien kesken tai viljelijöiden ja muiden maankäyttäjien välillä. Sanamuodon olisi 
oltava johdonmukainen 29 artiklan 1 kohdassa käytetyn sanamuodon kanssa. 

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän 
toimenpiteen mukaisia tukia vuosina 
2014–2017 viljelijöille alueilla, jotka olivat 
ohjelmakaudella 2007–2013 tukikelpoisia 
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan 
a alakohdan ii alakohdan mukaisesti mutta 
eivät ole enää tukikelpoisia 46 artiklan
3 kohdassa tarkoitetun uuden 
aluemäärittelyn jälkeen. Nämä tuet ovat 
pieneneviä siten, että niiden määrä vuonna 
2014 on 80 prosenttia vuoden 2013 tuesta 
päättyen 20 prosenttiin vuonna 2017.

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

Or. en

Perustelu

Tuen on oltava pienenevä neljän vuoden ajan, mutta jäsenvaltioille voidaan jättää 
joustovaraa uuden aluemäärittelyn voimaantulon osalta. Viittaus 33 artiklan 3 kohtaan on 
tekninen oikaisu.
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on osoitettava muita 
alueita kuin vuoristoalueita, joilla on
luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia 
rajoitteita, tukikelpoisiksi 32 artiklan 
mukaisesti. Näille alueille ovat 
luonteenomaisia luonnonolosuhteista 
johtuvat huomattavat rajoitteet, etenkin 
maaperän vähäinen tuottavuus tai kehnot 
ilmasto-olot, sekä se, että laajan 
maataloustoiminnan säilyttäminen on 
tärkeää maan hoidolle. 

Tämän kohdan soveltamisalaan kuuluvia 
alueita määrittäessään jäsenvaltioiden on 
suoritettava objektiivisten perusteiden 

Liitteessä II luetellaan viitteelliset 
biofyysiset perusteet niiden alueiden 
määrittelemiseksi, joilla on 
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mukainen hienosäätö voidakseen sulkea 
pois alueet, joilla on dokumentoitu olevan 
ensimmäisen alakohdan mukaisia 
luonnonolosuhteista johtuvia 
huomattavia rajoitteita, jotka on kuitenkin 
ratkaistu investoinnein tai taloudellisen 
toiminnan ansiosta.

luonnonolosuhteista johtuvia 
huomattavia rajoitteita.

Komissio tekee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015 lainsäädäntöehdotuksen 
pakollisista biofyysisistä perusteista ja 
tulevassa aluemäärittelyssä sovellettavista 
vastaavista kynnysarvoista sekä antaa 
asianmukaisia sääntöjä hienosäädöstä ja 
siirtymäjärjestelyistä.

Or. en

Perustelu

Komissio tekee erillisen lainsäädäntöehdotuksen pakollisista biofyysisistä perusteista niiden 
alueiden määrittelemiseksi, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia rajoitteita, 
niin pian kuin kaikki kyseisten perusteiden ja asianmukaisten kynnysten vaikutustenarviointiin 
tarvittavat tiedot ovat saatavilla. Jäsenvaltioiden on sillä välin käytettävä aluemäärittelyssä 
perusteita, jotka noudattavat Marrakeshissa tehdyn WTO:n maataloussopimuksen 
määräyksiä.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on liitettävä maaseudun 
kehittämisohjelmiinsa

5. Jäsenvaltioiden on liitettävä maaseudun 
kehittämisohjelmiinsa 2, 3 ja 4 kohdan
mukainen nykyinen tai muutettu 
aluemäärittely. 

(a) 2 ja 4 kohdan mukainen nykyinen tai 
muutettu aluemäärittely; 
(b) 3 kohdassa tarkoitettujen alueiden 
uusi määrittely.

Or. en
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Perustelu

Komissio tekee erillisen lainsäädäntöehdotuksen pakollisista biofyysisistä perusteista niiden 
alueiden määrittelemiseksi, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia rajoitteita, 
niin pian kuin kaikki kyseisten perusteiden ja asianmukaisten kynnysten vaikutustenarviointiin 
tarvittavat tiedot ovat saatavilla. Jäsenvaltioiden on sillä välin käytettävä aluemäärittelyssä 
perusteita, jotka noudattavat Marrakeshissa tehdyn WTO:n maataloussopimuksen 
määräyksiä.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eläinten hyvinvointia edistävät tuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 
VI osaston I luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset. 
Asianomaiset vaatimukset on 
täsmennettävä ohjelmassa.

2. Eläinten hyvinvointia edistävät tuet 
kattavat ainoastaan sitoumukset, jotka 
ylittävät asetuksen (EU) N:o HR/2012 VI 
osaston I luvun mukaisesti vahvistetut 
asiaa koskevat pakolliset 
toimenpidevaatimukset ja muut unionin
lainsäädännössä vahvistetut asiaa koskevat 
pakolliset hoitovaatimukset. Asianomaiset 
vaatimukset on täsmennettävä ohjelmassa.

Sitoumukset on tehtävä yhdeksi vuodeksi, 
joka voidaan uusia.

Sitoumukset on tehtävä kaudeksi, joka 
kestää yhdestä seitsemään vuotta ja joka 
voidaan uusia.

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

joihin sisältyy yksi tai useampi 
metsätalouden ympäristösitoumus. Valtion 
metsiä hoitavat elimet voivat myös saada 
tukea edellyttäen, että ne eivät sisälly 
valtion talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) ympäristöhankkeita ja nykyisiä 
ympäristökäytäntöjä koskevat yhteiset
lähestymistavat;

(g) ympäristöhankkeita ja nykyisiä 
ympäristökäytäntöjä koskevat 
koordinoidut lähestymistavat;

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

(c) tulojen vakauttamisvälineen, joka 
muodostuu taloudellisesta tuesta 
sijoitusrahastoille tai vakuutuksiin, joista 
maksetaan korvausta viljelijöille, joiden 



PE474.053v01-00 36/51 PR\881155FI.doc

FI

paljon. tulot laskevat paljon.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
väliarvioinnin riskienhallintaa koskevan 
toimenpiteen täytäntöönpanosta ja tekee 
tarvittaessa asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia sen 
parantamiseksi. 

Or. en
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään vain 
vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 
menetyksen, joka on aiheutunut 
epäsuotuisasta sääoloista, eläin- tai 
kasvitaudista taikka tuholaisvahingoista tai 
direktiivin 2000/29/EY mukaisesti 
kasvitaudin tai tuholaisen hävittämiseksi 
taikka niiden leviämisen estämiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä, kun ne 
pienentävät vuosituotantoa yli 
30 prosenttia viljelijän keskimääräiseen 
vuosituotantoon verrattuna.
Keskimääräinen vuosituotanto lasketaan 
ottamalla huomioon kolmen edellisen 
vuoden tai viiden edellisen vuoden luvut 
lukuun ottamatta korkeinta ja alinta lukua
tai asianmukaisesti perustelluissa 
poikkeuksellisissa olosuhteissa ottamalla 
huomioon edellisen viisivuotiskauden 
tietyn vuoden luvut.
Aiheutuneen menetyksen laskettua 
määrää voidaan mukauttaa kunkin 
tuotetyypin erityisominaisuuksiin 
käyttämällä
(a) biologisia indeksejä (menetetyn 
biomassan määrä) tai vastaavia 
sadonmenetysindeksejä, jotka 
vahvistetaan maatilan, paikallisella, 
alueellisella tai kansallisella tasolla, tai
(b) sääindeksejä (kuten sademäärä ja 
lämpötila), jotka vahvistetaan 
paikallisella, alueellisella tai kansallisella 
tasolla.

Or. en
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eläin- ja kasvitauteihin sekä
ympäristövahinkoihin liittyvät 
sijoitusrahastot

Eläin- ja kasvitauteihin, 
ympäristövahinkoihin ja epäsuotuisiin 
sääoloihin liittyvät sijoitusrahastot

Or. en

Perustelu

Artikla kattaa myös epäsuotuisat sääolot, kuivuus mukaan luettuna. Artiklan otsikko olisi sen 
vuoksi muotoiltava uudelleen.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sijoitusrahastojen täydentäminen vakuutusjärjestelmillä voi tietyissä tapauksissa tehostaa 
riskienhallintajärjestelmiä. Jäsenvaltioilla pitäisi sen vuoksi olla tällainen vaihtoehto. 
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Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kun kyseessä on kastelu, tukikelpoisina 
menoina pidetään uusia investointeja, 
mukaan luettuna käytössä olevien 
järjestelmien nykyaikaistaminen 
vedenkäytön tehokkuuden 
parantamiseksi. Siirretään komissiolle 
valta antaa 90 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan 
vedenkäytön tehokkuutta ja 
kastelulaitteiden ympäristötehokkuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu syrjintä vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä ei ole perusteltu. Uusia 
kastelulaitteita ja investointeja nykyaikaistettuihin, entistä tehokkaampiin laitteisiin olisi 
pidettävä tukikelpoisina menoina, kunhan ne täyttävät tietyt vedenkäytön tehokkuutta ja 
ympäristövaikutuksia koskevat tehokkuusperusteet, jotka komissio tarkemmin määrittelee 
delegoidulla säädöksellä. 

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Liitteessä I a vahvistetaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen määrien vuosijakauma 
jäsenvaltioittain 2 kohdassa tarkoitetun 
määrän vähentämisen jälkeen ottaen 
huomioon asetuksen (EU) N:o DP/2012 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun varojen 
siirron. 

(a) 4 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin 
liittyvät puolueettomat perusteet; ja
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(b) aiemmat tulokset.

Or. en

Perustelu

Rahoituksen jakautuminen jäsenvaltioittain on vahvistettava lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävän säädöksen liitteessä. Komissio voi tehdä tähän liitteeseen tarvittavia 
mukautuksia delegoiduilla säädöksillä. 

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettujen 
määrien lisäksi mainitussa kohdassa 
tarkoitettuun täytäntöönpanosäädökseen 
on myös sisällyttävä maatalousrahastolle
asetuksen (EU) N:o DP/2012 7 artiklan 
2 kohdan ja 14 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti siirretyt varat.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
90 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä liitteen I a mukauttamiseksi 
tarvittaessa, jotta siihen voidaan 
sisällyttää maaseuturahastolle asetuksen 
(EU) N:o DP/2012 7 artiklan 2 kohdan ja 
14 artiklan 1 kohdan mukaisesti siirretyt 
varat.

Or. en

Perustelu

Komissio voi tehdä liitteeseen I a tarvittavia mukautuksia delegoiduilla säädöksillä. Tällaiset 
mukautukset koskevat erityisesti määriä, jotka siirretään soveltamalla tukikattoa ja pilareiden 
välistä joustavuutta, sekä viherryttämissäännöksen mukaisten käyttämättömien varojen siirtoa 
maatalouden ympäristötoimiin.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

jaettava jäsenvaltioille suhteessa niiden 
osuuteen maaseuturahastosta myönnetyn 
tuen kokonaismäärästä.

Or. en

Perustelu

Asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 18 artiklassa tarkoitettu suoritusvaraus on poistettava (ks. 
vastaava tarkistus Caronnan lausunnossa).

Tarkistus 66

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa käytetään nykyisin säädettyä toimintalinjan 2 korotettua 
osarahoitusosuutta. Myös uudessa asetuksessa pitäisi voida myöntää korotettua yhteisön 
tukea maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimiin. 
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Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, maaseuturahastolle asetuksen 
(EU) N:o DP/2012 14 artiklan mukaisesti 
siirrettyihin varoihin sovellettava 
maaseuturahaston rahoitusosuus on 
100 prosenttia.
Asetuksen (EU) N:o DP/2012 14 artiklan 
1 a kohdan mukaisesti myönnetyt varat on 
varattava 29 artiklan mukaisiin 
toimenpiteisiin. 

Or. en

Perustelu

Osarahoitusta ei vaadita niiden varojen osalta, jotka siirretään vapaaehtoisesti 
ensimmäisestä pilarista toiseen suoria tukia koskevan asetuksen joustosäännöksen nojalla, 
eikä maaseuturahastoon siirrettyjen käyttämättömien viherryttämisvarojen osalta, jotka on 
käytettävä yksinomaan maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimien tukemiseksi. 

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Julkishyödykkeet voidaan tehokkaimmin tuottaa kohdennetun tuen avulla, joten maatalouden 
ympäristö- ja ilmastotoimien pakollinen vähimmäisprosenttiosuus olisi vahvistettava paitsi 
johdanto-osan kappaleessa myös vastaavassa artiklassa. Kun otetaan huomioon ehdotus 
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käyttämättömien viherryttämisvarojen siirtämisestä maatalouden ympäristötoimiin, 
toimintalinjan 2 toimenpiteiden nykyistä 25 prosentin vähimmäisosuutta olisi hieman 
korotettava. Epäsuotuisten alueiden tukea ei pitäisi sisällyttää tähän, sillä se on korvaus 
luonnonhaitoista, jotka eivät liity mihinkään (ympäristöä koskeviin) lisävaatimuksiin. 

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kansallinen rahoitusosuus 
tukikelpoisista julkisista menoista voidaan 
korvata yksityisillä rahoitusosuuksilla. 

Or. en

Perustelu

Vaikka yhteisön rahoitusosuuksia korotettiin 19. joulukuuta 2011 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1312/2011, monet jäsenvaltiot menettivät 
ohjelman mukaisen maaseuturahaston tuen vakavien talousarviorajoitusten vuoksi ja siksi, 
ettei T&K-menojen kansallisiin rahoitusosuuksiin riittänyt varoja. Jäsenvaltioiden olisi sen 
vuoksi voitava korvata rahoitusosuutensa yksityisillä varoilla (esim. säätiöiltä peräisin 
olevilla tai tuensaajan yksityisillä rahoitusosuuksilla). 

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
74 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Laaditaan tämän jakson mukaisesti 
yhteinen seuranta- ja arviointijärjestelmä 
komission ja jäsenvaltioiden välisessä 
yhteistyössä. Komissio antaa 90 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan kyseisessä järjestelmässä 
käytettävä työmenetelmä ja indikaattorit.

Or. en
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Perustelu

Oikeiden indikaattoreiden valinta on elintärkeää paitsi maaseudun kehittämisohjelmien 
seurannan ja arvioinnin kannalta myös siksi, että voidaan harjoittaa koordinointia muiden 
yhteisen strategiakehyksen ohjelmien kanssa sekä yhteisten tavoitteiden yhteistä seurantaa. 
Kyseessä on laajakantoinen päätös, joka olisi tehtävä delegoiduilla säädöksillä. 

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 rivi – 3 ja 4 sarake

Komission teksti Tarkistus

70 000 – 33 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
i alakohdan mukaisesti nuorta viljelijää
kohti

70 000 – 20 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
i alakohdan mukaisesti nuorta viljelijää 
kohti

70 000 – 33 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
ii alakohdan mukaisesti yritystä kohti

70 000 – 20 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
ii alakohdan mukaisesti yritystä kohti

15 000 – 33 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iii alakohdan mukaisesti pientilaa kohti

15 000 – 20 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iii alakohdan mukaisesti pientilaa kohti

35 000 – 20 artiklan 1 kohdan 
c a alakohdan mukaisesti eläkkeelle 
jäävää henkilöä kohti

Or. en

Perustelu

Nykyinen varhaiseläkejärjestelmä olisi säilytettävä, eikä sitä saisi rajoittaa koskemaan vain 
pienviljelijöitä. Sitä pitäisi kuitenkin mukauttaa korkeampaan eläkeikään ja tuki olisi 
muutettava kiinteäksi tueksi, jonka määrä on enintään 35 000 euroa (tämä vastaa puolta 
nykyisestä enimmäismäärästä ja puolta siitä enimmäismäärästä, joka on saatavilla nuorten 
viljelijöiden toiminnan aloittamiseen).

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti
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Tarkistus

Liite I a

64 artiklassa tarkoitetut kansalliset määrärahat

(miljoonaa euroa) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belgia 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838

Bulgaria 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215

Tšekki 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820

Tanska 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536

Saksa 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922

Viro 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623

Irlanti 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842

Kreikka 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667

Espanja 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781

Ranska 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806

Italia 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055

Kypros 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926

Latvia 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703

Liettua 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461

Luxemburg 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383

Unkari 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679

Malta 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762

Alankomaat 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850

Itävalta 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744

Puola 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504

Portugali 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811

Romania 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645

Slovenia 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743

Slovakia 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467

Suomi 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416

Ruotsi 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736
Yhdistynyt 
kuningaskunt
a

362 465 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465

Or. en
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Perustelu

Varojen jakamisesta jäsenvaltioiden välillä ei pitäisi päättää täytäntöönpanosäädöksellä, 
vaan sen pitäisi olla osa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä (ks. tarkistukset 
64 artiklaan). Kaudella 2007–2013 sovellettua jakoperustetta käytetään pohjana 
jäsenvaltiokohtaisia määrärahoja määriteltäessä. Määriä on mukautettu maaseudun 
kehittämiseen ehdotettuihin kokonaismääriin tulevaa monivuotista rahoituskehystä koskevan 
komission ehdotuksen mukaisesti. 

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
Liite II – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Alueiden, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita, määrittelyssä 
käytettävät biofyysiset perusteet

Alueiden, joilla on luonnonolosuhteista 
johtuvia rajoitteita, määrittelyssä 
käytettävät viitteelliset biofyysiset 
perusteet

Or. en

Perustelu

Komissio tekee erillisen lainsäädäntöehdotuksen pakollisista biofyysisistä perusteista niiden 
alueiden määrittelemiseksi, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia rajoitteita, 
niin pian kuin kaikki kyseisten perusteiden ja asianmukaisten kynnysten vaikutustenarviointiin 
tarvittavat tiedot ovat saatavilla. Sillä välin tässä liitteessä vahvistettujen perusteiden on 
oltava viitteellisiä. 
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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 hyviksi
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.



PR\881155FI.doc 49/51 PE474.053v01-00

FI

Nyt kun komissio on tehnyt lainsäädäntöehdotuksensa, Euroopan parlamenttia on pyydetty 
esittämään kantansa tärkeimmistä toimenpiteistä ja toimintapoliittisista välineistä tavoitteiden 
saavuttamiseksi, tässä tapauksessa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) tukea maaseudun kehittämiseen koskevasta ehdotetusta asetuksesta, jonka 
on määrä täydentää yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) ensimmäistä pilaria ja liittyä siihen 
saumattomasti. 

Esittelijä ehdottaa henkilöresursseja, metsiä ja innovointia koskevien tavoitteiden ja 
prioriteettien selkiyttämistä ja niitä koskevien määritelmien täsmentämistä erityisesti 
maaseutualueiden ja maatilojen kilpailukyvyn, eläinten hyvinvoinnin, saastuttavien kaasujen 
ja hiilen osalta.

Nuoret viljelijät
Esittelijä on samaa mieltä, että maatalouden dynaamisuus on maaseutualueiden kehittämisen 
kannalta ratkaiseva tekijä. Yhtenä prioriteettina olisi sen vuoksi oltava saada uutta verta 
maatalousyhteisöön, tapahtuipa se sitten sukupolvenvaihdosten tai uusien yritysten 
perustamisen kautta.

Jotta maataloustoiminnan aloittaminen olisi nuorille viljelijöille helpompaa ja 
houkuttelevampaa ja jotta suoria tukia koskevaa asetusta käsittelevässä mietinnössä 
ehdotettuja toimenpiteitä voitaisiin täydentää, esittelijä ehdottaa kannustimia mielestään 
suurimman esteen – nimittäin maansaannin – poistamiseksi ja sen vuoksi tuen myöntämistä 
lainojen korkokulujen kattamiseksi tai maanvuokrausta koskevien pankkitakuiden muodossa. 

Maataloustoiminnan lopettaminen
Esittelijä katsoo, että maataloustoiminnan lopettamista koskevia järjestelyjä olisi tuntuvasti 
yksinkertaistettava ja niiden olisi oltava nykyistä edullisempia. Esittelijän ehdotuksen 
mukaisesti 65 vuotta täyttäneille viljelijöille, jotka siirtävät tilansa ja vastaavat tukioikeudet 
toiselle viljelijälle, myönnettäisiin kertaluonteista tukea, jonka määrä ei ylitä 50:tä prosenttia 
nuorelle viljelijälle myönnetystä perustamistuesta.

Tilojen rakenneuudistus
Tilojen rakenneuudistuksen, sukupolvenvaihdosten ja uusien viljelijöiden alalle pääsyn 
kannustamiseksi ja helpottamiseksi esittelijä ehdottaa parannusta, jolla komission ehdottama 
järjestely – vuoteen 2020 asti maksettava vuotuinen tuki, joka on suuruudeltaan 120 prosenttia 
suoria tukia koskevalla asetuksella perustettavaan nuorten viljelijöiden tukijärjestelmään 
liittyville viljelijöille myönnettävästä enimmäistuesta – muutettaisiin kertaluonteiseksi tueksi, 
jolloin lisätään kannustinvaikutusta ja vähennetään byrokratiaa. 

Investoinnit
Esittelijä katsoo, että useampia aloja olisi pidettävä tukikelpoisina tiloihin, yrityksiin, 
maatalouden ulkopuoliseen toimintaan ja muihin tiloihin tehtävien investointien yhteydessä. 

Edellä mainittujen säännösten olisi erityisesti katettava investoinnit uusien terveysvaatimusten 
edellyttämään nykyaikaistamiseen taikka energiatehokkuuden edistämiseksi tai maatalouden 
ilmastorajoitteiden vähentämiseksi tai torjumiseksi. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä ovat 
investoinnit uusiin kastelujärjestelmiin tai käytössä olevien järjestelmien nykyaikaistamiseen 



PE474.053v01-00 50/51 PR\881155FI.doc

FI

veden- tai energiankulutuksen tehostamiseksi, kunhan lopputuloksena kaikissa tapauksissa on 
työpaikkojen luominen ja maaseudun autioitumisen torjuminen.

Maatalouden ympäristötoimet
Esittelijä katsoo, että maatalouden ympäristötoimia pitäisi rahoittaa 30 prosentin pakollisella 
vähimmäisosuudella. Tämän osuuden olisi sisällettävä myös luonnonmukainen maatalous 
sekä Natura 2000 -verkostoon ja vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyvä tuki. 

Esittelijä ottaa käyttöön periaatteen, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden tuleviin 
maaseudun kehittämisohjelmiin kuuluvien maatalouden ympäristötoimien olisi 
ympäristöarvon kannalta mentävä ensimmäisen pilarin viherryttämistoimenpiteitä pidemmälle 
eli suoria tukia koskevien järjestelyjen mukaisesti tuettuja toimenpiteitä pidemmälle, sillä 
tällaiset maatalouskäytännöt hyödyttävät ilmastoa ja ympäristöä. Näin YMP:n kaksi pilaria 
voivat täydentää toisiaan. 

Metsät 
Esittelijä ehdottaa, että metsätalouden tukitoimenpiteiden tuensaajien kirjoa laajennettaisiin 
sellaisten EU:n metsien hoitajiin, jotka eivät ole julkisessa eivätkä yksityisessä omistuksessa. 
Esittelijä ehdottaa myös, että tukea metsitykseen ja metsämaan muodostamiseen 
pidennettäisiin 10:stä 15 vuoteen ja tukea peltometsätalousjärjestelmien käyttöönottoon 
kolmesta viiteen vuoteen. 

Alueet, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia rajoitteita
Määriteltäessä muita alueita kuin vuoristoalueita, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia 
huomattavia rajoitteita, esittelijän ehdottama lähestymistapa poikkeaa komission 
lähestymistavasta, sillä tätä mietintöä laadittaessa ei ollut mahdollista saada lukuja, joiden 
avulla voitaisiin mitata komission ehdottamien perusteiden soveltamisen mahdolliset 
käytännön seuraukset. 

Esittelijä ehdottaakin, että jäsenvaltiot määrittelisivät kyseiset alueet sellaisten perusteiden 
mukaan, jotka kuvastavat luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia rajoitteita ja jotka ovat 
sopusoinnussa tilintarkastustuomioistuimen suositusten ja EU:n Maailman kauppajärjestössä 
tekemien sitoumusten kanssa. Tätä varten ohjeellisena voitaisiin käyttää liitteessä II olevaa 
biofyysisten viiteperusteiden luetteloa. 

Riskienhallinta
Riskienhallintajärjestelmän osalta esittelijä katsoo, että vakuutusjärjestely olisi ulotettava 
kattamaan muita välineitä, ja ehdottaa poikkeuksellisesti paikallisen, alueellisen tai 
kansallisen tason biologisia ja sääindeksejä, joiden avulla laskettaisiin tappiot, joita olisi 
mahdotonta todistaa tilatasolla. Epäsuotuisista sääoloista kuivuus tulee tukikelpoiseksi 
sijoitusrahastojen tukeen ympäristövahinkojen korvaamiseksi. Sijoitusrahastoista voidaan 
korvata tappioita, jotka aiheutuvat paitsi eläintaudeista myös mehiläistaudeista. 

Osarahoitusosuudet
Kun kyse on maaseuturahaston rahoitusosuuksista maatalouden ympäristötoimien 
rahoittamiseen, esittelijä ehdottaa, että komission ehdottamat 50 prosenttia nostetaan 
60 prosenttiin ja 85 prosenttia 90 prosenttiin useimmilla alueilla sekä vähemmän kehittyneillä 
alueilla, syrjäisimmillä alueilla ja pienillä Egeanmeren saarilla. 
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Esittelijä ehdottaa, että suorien tukien viherryttämiselementtiin sisältyvät käyttämättömät 
varat siirretään toiseen pilariin maatalouden ympäristötoimien rahoittamiseksi ilman 
kansallista osarahoitusta. Esittelijä ehdottaa myös, että varat, jotka jäsenvaltioilla on lupa 
siirtää ensimmäisestä pilarista toiseen suoria tukia koskevan asetuksen 14 artiklan mukaisesti, 
jätettäisiin niin ikään kansallisen osarahoituksen ulkopuolelle.

Lisäksi esittelijä ottaa käyttöön mahdollisuuden, että kansallinen osarahoitus on kokonaan 
peräisin yksityisistä lähteistä.

Kansalliset määrärahat
Komissio ei ole tehnyt määrällistä ehdotusta, jossa täsmennettäisiin maaseudun 
kehittämisvarojen jakautuminen jäsenvaltioiden kesken kaudella 2014–2020, joten esittelijä 
pyrkii korjaamaan puutteen tekemällä ehdotuksen, joka perustuu komission ehdotukseen 
vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen talousarvioksi ja edeltävän kauden 
jakaumaan, sillä lähtökohdat eivät liene merkittävästi muuttuneen. 

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. 


