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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
delegoituja säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen 
tiettyjen, muiden kuin sen keskeisten osien 
täydentämiseksi tai muuttamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(4) Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
delegoituja säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen 
tiettyjen, muiden kuin sen keskeisten osien 
täydentämiseksi tai muuttamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin voi joko 
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
pyynnöstä antaa näistä delegoiduista 
säädöksistä lausunnon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 
artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksella mahdollistetaan se, että parlamentti ja neuvosto voivat muodostaa kantansa 
tilintarkastustuomioistuimen tarjoaman teknisen asiantuntemuksen pohjalta.

Tarkistus 2

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

(l) 'transaktiokustannuksilla' sitoumukseen 
liittyviä kustannuksia, jotka eivät liity 
välittömästi sen toteuttamiseen;

(l) 'transaktiokustannuksilla'. sitoumukseen 
liittyviä kustannuksia, jotka sen
toteuttaminen on välillisesti aiheuttanut;

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – r alakohta

Komission teksti Tarkistus

(r) 'luonnonkatastrofilla' bioottista tai 
abioottista luonnonilmiötä, josta aiheutuu 
merkittävää häiriötä maatalouden 
tuotantojärjestelmille ja metsätalouden 
rakenteille ja joka aiheuttaa lopulta 
huomattavaa taloudellista haittaa maa- ja
metsätalouden aloilla;

(r) 'luonnonkatastrofilla' bioottista tai 
abioottista luonnonilmiötä, josta aiheutuu 
merkittävää häiriötä maatalouden 
tuotantojärjestelmille ja metsätalouden 
rakenteille ja joka aiheuttaa lopulta 
huomattavaa taloudellista haittaa maa- tai
metsätalouden aloilla;

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

(s) 'muulla katastrofilla' ennakoimatonta 
bioottista tai abioottista ihmisen toiminnan 
aiheuttamaa ilmiötä, josta aiheutuu 
merkittävää häiriötä maatalouden 
tuotantojärjestelmille ja metsätalouden 
rakenteille ja joka aiheuttaa lopulta 
huomattavaa taloudellista haittaa maa- ja
metsätalouden aloilla;

(s) 'muulla katastrofilla' ennakoimatonta 
bioottista tai abioottista ihmisen toiminnan 
aiheuttamaa ilmiötä, josta aiheutuu 
merkittävää häiriötä maatalouden 
tuotantojärjestelmille ja metsätalouden 
rakenteille ja joka aiheuttaa lopulta 
huomattavaa taloudellista haittaa maa- tai
metsätalouden aloilla;

Tarkistus 5

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

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

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

(a) luonnon monimuotoisuuden, Natura 
2000 -alueet ja luonnonarvoltaan 
merkittävät maatalousmaat mukaan 
luettuina, ja Euroopan maisemien tilan 
palauttaminen ja säilyttäminen;

(a) luonnon monimuotoisuuden, Natura 
2000 -alueet ja luonnonarvoltaan 
merkittävät maatalousjärjestelmät mukaan 
luettuina, ja Euroopan maisemien tilan 
palauttaminen ja säilyttäminen;

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii kullekin tässä artiklassa 
mainitulle tavoitteelle ja unionin 
prioriteetille tarkat tavoitteet ja päämäärät 
sekä seuraa niiden saavuttamista.

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan huomioon parlamentin kehotus keskittyä politiikassa enemmän 
EU:n toimien tuloksiin sekä niiden saavuttamisen seuraamiseen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on selkeästi 
yksilöitävä kansallisessa ohjelmassaan 
unionin prioriteetteihin liittyvät tarpeensa 
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sekä indikaattorit, joiden avulla komissio 
voi seurata tulosten saavuttamista.

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan huomioon parlamentin kehotus keskittyä politiikassa enemmän 
EU:n toimien tuloksiin sekä niiden saavuttamisen seuraamiseen.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja jäsenvaltiot noudattavat 
yleistä periaatetta, jonka mukaan EU:n 
tuki on kohdistettava sitä eniten 
tarvitseville maaseutualueille.

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan huomioon parlamentin kehotus keskittyä enemmän EU:n toimien 
tuloksiin.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – n alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kaikkien 72 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten nimeäminen 
jäsenvaltiossa ja tiedoksi tiivistelmä
hallinto- ja valvontarakenteesta;

i) kaikkien 72 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten nimeäminen 
jäsenvaltiossa ja kuvaus hallinto- ja 
valvontarakenteesta, myös maaseudun 
kehittämistä koskevien toimenpiteiden ja 
alitoimenpiteiden todennettavuudesta ja 
valvottavuudesta; alueellisen 
kehittämisohjelman hyväksymisen 
edellytyksenä on oltava, että komissio on 
todennut hallinto- ja valvontarakenteen 
tehokkaaksi ja vaikuttavaksi;
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa käyttöön tehokkaita välineitä, 
myös selkeitä ja yksiselitteisiä 
valintakriteerejä, joilla vähennetään 
riskiä hyödyntää sääntöjenvastaista 
kaksinkertaista rahoitusta muiden 
unionin rahastojen tai kansallisten 
rahastojen kanssa.

Perustelu

Asetusehdotuksessa säädetään useiden (uusien) toimenpiteiden rahoituksesta muista kuin 
maaseuturahastosta peräisin olevista lähteistä, jotka ovat joko muita EU:n rahastoja tai 
kansallisia rahastoja. Tähän rahoituslähteiden suureen kirjoon liittyy sääntöjenvastaisen 
kaksinkertaisen rahoituksen riski, joka on pienennettävä.

Tarkistus 12

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. Komissio täsmentää tämän 
toimenpiteen tavoitteet ja vahvistaa 
selkeät perusteet ja tehokkaat 
valvontatoimet vilpillisen toiminnan 
ehkäisemiseksi.

Perustelu

According to the draft regulation, support under this measure shall also cover annual 
payments for farmers who, at the time of submitting their application for support, participate 
in the small farmers scheme for at least one year and who commit to permanently transfer 
their entire holding and the corresponding payment entitlements to another farmer. It is 
unclear what is intended to be achieved with this measure. It appears to be an income support 
or retirement scheme for farmers who permanently transmit their holding. It is unclear why 
such support should be financed by pillar II. It is therefore proposed to delete this sub 
measure unless the necessary clarification is provided as to the objectives and targets, and 
unless clear criteria and effective controls are established in order to avoid abusive 
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operations by farmers seeking to obtain the aid, by, for example, formally transferring the 
holdings to a family member.

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

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri-
ja luonnonperinnön säilyttämiseen, 
kunnostamiseen ja parantamiseen liittyvät 
tutkimukset ja investoinnit, asiaa koskevat 
sosioekonomiset näkökohdat mukaan 
luettuina;

(f) kylien ja maaseutumaiseman ja 
ekologisesti arvokkaiden alueiden
kulttuuri- ja luonnonperinnön 
säilyttämiseen, kunnostamiseen ja 
parantamiseen liittyvät tutkimukset ja 
investoinnit, asiaa koskevat 
sosioekonomiset näkökohdat mukaan 
luettuina, sekä ympäristötietoisuuden 
parantamista koskevat aloitteet;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) toimintojen siirtämiseen sekä 
maaseudun asutuskeskuksia lähellä 
sijaitsevien rakennusten ja muiden tilojen 
muutostöihin tarkoitetut investoinnit, joilla 
pyritään parantamaan elämänlaatua tai 
lisäämään asuinkeskuksen 
ympäristötehokkuutta.

(g) toimintojen siirtämiseen sekä 
maaseudun asutuskeskuksissa ja niiden 
lähellä sijaitsevien rakennusten ja muiden 
tilojen muutostöihin tarkoitetut 
investoinnit, joilla pyritään parantamaan 
elämänlaatua tai lisäämään asuinkeskuksen 
ympäristötehokkuutta.

Tarkistus 15

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

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

Tukea myönnetään tuottajaryhmille, jotka 
jäsenvaltioiden toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt virallisesti 
liiketoimintasuunnitelman perusteella.
Tukea voidaan myöntää vain 
tuottajaryhmille, jotka vastaavat pk-
yritysten määritelmää tai jotka kuuluvat 
jäsenvaltioiden asiaan liittyvän 
lainsäädännön piiriin.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea myönnetään viljelijöille sekä 
yksityisille metsänomistajille ja 
metsänomistajien yhdistyksille.
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
sitä voidaan myös myöntää muille 
maankäyttäjille.

2. Tukea myönnetään viljelijöille sekä 
yksityisille metsänomistajille ja 
metsänomistajien yhdistyksille sekä 
sellaisten metsien omistajille tai julkisille 
hallinnoijille, joita ei rahoiteta julkisista 
varoista. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa sitä voidaan myös myöntää 
muille maankäyttäjille.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

On toteutettava toimenpiteitä YMP:n 
ensimmäisen ja toisen pilarin tavoitteiden 
määrittämiseksi ja sen varmistamiseksi, 
että päätös rahoittaa toimenpide tietystä 
pilarista perustuu siihen, että 
toimenpiteellä edistetään pilarin 
tavoitteiden saavuttamista.
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Perustelu

Vaikka ensimmäisen pilarin mukaiset suorat tuet todennäköisesti lisäävät tilojen tuloja, 
sisältyy myös maaseudun kehittämistä koskevaan asetukseen (toinen pilari) tulojen 
vakauttamisväline, josta maksetaan korvauksia viljelijöille, joiden tulot ovat laskeneet rajusti. 
Ensimmäisen ja toisen pilarin tavoitteet on rajattava selkeästi ja on varmistettava, että päätös 
rahoittaa toimenpide tietystä pilarista perustuu siihen, että toimenpiteellä edistetään pilarin 
tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on 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.

Perustelu

Jotta resurssit voidaan jakaa johdanto-osan 28 kappaleessa mainitulla tavalla, on kappaleen 
teksti sisällytettävä pakollisiin säännöksiin.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tuki myönnetään vakiokustannusten 
tai lisäkustannusten ja tulonmenetysten 
perusteella, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tarpeelliset laskelmat 

2. Jos tuki myönnetään vakiokustannusten 
tai lisäkustannusten ja tulonmenetysten 
perusteella, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tarpeelliset laskelmat 
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ovat asianmukaisia ja paikkansapitäviä ja 
laadittu ennakolta oikeudenmukaisen, 
tasapuolisen ja todennettavissa olevan 
laskentamenetelmän perusteella. Tätä 
varten laskelmista vastaavista 
viranomaisista riippumattoman elimen, 
jolla on tarvittavaa asiantuntemusta, on 
laadittava todistus, jossa laskelmien 
asianmukaisuus ja paikkansapitävyys 
vahvistetaan. Mainittu todistus on 
sisällytettävä maaseudun 
kehittämisohjelmaan. 

ovat asianmukaisia ja paikkansapitäviä ja 
laadittu ennakolta oikeudenmukaisen, 
tasapuolisen ja todennettavissa olevan 
laskentamenetelmän perusteella. Tätä 
varten laskelmista vastaavista 
viranomaisista riippumattoman elimen, 
jolla on tarvittavaa asiantuntemusta, on 
laadittava todistus, jossa laskelmien 
asianmukaisuus ja paikkansapitävyys 
vahvistetaan. Mainittu todistus on 
sisällytettävä maaseudun 
kehittämisohjelmaan. Komissio varmistaa 
ennen ohjelmien hyväksymistä, että kaikki 
olennaiset tekijät on sisällytetty laskelmiin 
ja että tärkeimmät oletukset ja muuttujat 
ovat asianmukaisia.

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat tukisummien 
vahvistamista koskevat ongelmat (katso erityiskertomuksen 7/2011 97 kohta).

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) osoittaa maaseudun 
kehittämispolitiikan edistyminen ja 
saavutukset sekä arvioida maaseudun 
kehittämispolitiikkaan liittyvien toimien 
vaikutusta, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja 
asianmukaisuutta;

(a) arvioida kriittisesti ja puolueettomasti
maaseudun kehittämispolitiikan
edistymistä ja saavutuksia sekä arvioida 
maaseudun kehittämispolitiikkaan 
liittyvien toimien vaikutusta, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta ja 
asianmukaisuutta;

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto on liian ohjaileva.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
voi antaa joko Euroopan parlamentin tai 
neuvoston pyynnöstä lausunnon 2 
artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 2 
kohdassa, 12 artiklan 2 kohdassa, 15 
artiklan 5 kohdassa, 16 artiklan 9 
kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 19 
artiklan 6 kohdassa, 20 artiklan 8 
kohdassa, 21 artiklan 4 kohdassa, 22 
artiklan 3 kohdassa, 23 artiklan 3 
kohdassa, 29 artiklan 10 kohdassa, 34 
artiklan 4 kohdassa, 35 artiklan 5 
kohdassa, 36 artiklan 10 kohdassa, 37 
artiklan 4 kohdassa, 43 artiklan 2 
kohdassa, 45 artiklan 3 kohdassa, 46 
artiklan 6 kohdassa, 47 artiklan 6 
kohdassa, 51 artiklan 4 kohdassa sekä 95 
artiklassa tarkoitetuista delegoiduista 
säädöksistä.

Perustelu

Tarkistuksella mahdollistetaan se, että parlamentti ja neuvosto voivat muodostaa kantansa 
tilintarkastustuomioistuimen tarjoaman teknisen asiantuntemuksen pohjalta.
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