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LYHYET PERUSTELUT

Maaseudun kehittäminen on edelleen olennainen osa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja sitä 
priorisoidaan meneillään olevassa uudistuksessa. Uudistuksessa pyritään säilyttämään 
yhteisen maatalouspolitiikan kaksipilarinen rakenne. Kummankin pilarin määrärahat pyritään 
nimellismääräisesti säilyttämään vuoden 2013 tasolla, ja niiden käytössä painotetaan selkeästi 
unionin ensisijaisiin tavoitteisiin liittyvien tulosten saavuttamista. Yhteinen 
maatalouspolitiikka olisi säilyttävä strategisesti tärkeänä politiikan alana, jolla varmistetaan 
mahdollisimman tehokas poliittisiin haasteisiin vastaaminen ja määrärahojen mahdollisimman 
tehokas käyttö. II pilariin sisältyvillä välineillä on tarkoitus antaa jäsenvaltioille enemmän 
liikkumavaraa toteuttaa paikallisiin erityisoloihinsa parhaiten soveltuvia ratkaisuja.

Koska yhteisestä maatalouspolitiikasta on vuosien mittaan tullut monitahoisempaa, paremman 
sääntelyn ja viljelijöihin kohdistuvan byrokratian merkittävän vähentämisen on oltava tärkeä 
osa tulevaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Kansallisille viranomaisille aiheutuvia 
perusteettomia ja kohtuuttomia hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia olisi vältettävä 
erityisesti jäsenvaltioiden julkisen talouden vakauttamisen ja resurssien niukkuuden vuoksi.
Unionin moitteettoman varainhoidon varmistaminen edellyttää kohdennettua varojen käyttöä 
pyrittäessä ratkaisevan tärkeiden julkisten hyödykkeiden toimittamiseen monitoiminnallisen 
yhteisen maatalouspolitiikan avulla. Lisäksi uudistuksella on tarkoitus luoda tehokkaita ja 
pysyviä välineitä, joilla voidaan lisätä maatalouden tehokkuutta.

Komission ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa laajat poliittiset linjaukset, joilla voitaisiin 
vastata maatalouden ja maaseutualueiden tuleviin haasteisiin ja saavuttaa yhteiselle 
maatalouspolitiikalle asetetut tavoitteet. Ympäristötoimia on tarkoitus vahvistaa ja 
määrärahoja lisätä, jotta nämä kysymykset voidaan ratkaista aluetasolla. Myös II pilarista 
käytettävät määrärahat olisi kohdennettava suuremmassa määrin maatalousväestöön.

Komissio ehdottaa, että maaseudun kehittämisvarat olisi sisällytettävä yhteiseen 
strategiakehykseen unionin muiden yhteisesti hallinnoitavien varojen kanssa, ja niihin olisi 
sovellettava vahvistettua tulossuuntautunutta lähestymistapaa ja nykyistä selkeämpiä ja 
parempia ennakkoedellytyksiä. Yhteisen maatalouspolitiikan II pilarin pitäisi toimia 
koordinoidulla ja täydentävällä tavalla I pilarin ja muiden unionin rahastojen (erityisesti 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR), koheesiorahaston 
ja Euroopan meri- ja kalastalousrahaston (EMKR)) kanssa. Rahastot sijoitetaan unionin 
tasolla yhteiseen strategiakehykseen, joka siirretään kansallisella tasolla 
kumppanuussopimuksiin, joihin sovelletaan yhteisiä tavoitteita ja toimintasääntöjä. Yhteisten 
sääntöjen soveltaminen kaikkiin yhteisessä strategiakehyksessä toimiviin rahastoihin tekee 
hankkeista tuensaajille ja kansallisille viranomaisille helpommin käsiteltäviä ja helpottaa niin 
ikään yhdennettyjen hankkeiden toteutusta.

On erittäin tärkeää varmistaa, että täytetään maksujen myöntämiseen liittyvää yleistä etua 
koskevat vaatimukset.

Tämä lausunto on laadittu Euroopan komission yhteiselle maatalouspolitiikalle seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä osoittamien yleisten rahoitusmäärien perusteella. Jos 
monivuotista rahoituskehystä muutetaan merkittävästi, lausunnon sisältöä on tarkistettava.
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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

56 artikla Poistetaan.
Maaseutualueiden innovatiivisesta, 
paikallisesta yhteistyöstä annettava 

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



AD\915610FI.doc 5/8 PE491.200v02-00

FI

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

57 artikla Poistetaan.
Ehdotuspyyntö

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

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
58 artikla

Komission teksti Tarkistus

58 artikla Poistetaan.
Valintamenettely

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

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
59 artikla

Komission teksti Tarkistus

59 artikla Poistetaan.
Rahapalkinto – edellytykset ja 

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

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

60 artikla Poistetaan.
Menettelyä, aikatauluja ja ohjausryhmän 

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